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 מבוא
 הגדרות  .א

 :ורים הבאים המשמעות הרשומה לצידםלמען הנוחות , בדוח זה תהיינה לקיצ

 "" ,"חברה מנהלת  – וגננות השתלמות למורים נותקר  -  "הקופה התאגידית" או התאגיד"החברה

 .בע"מ

 " שוק ההון, ביטוח וחסכון רשות  –שוק ההון"  רשות. 

  "שוק ההון, ביטוח וחסכון רשות הממונה על   -"הממונה. 

  "2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל(, התשס"ה  -"חוק קופות גמל. 

 " ניהול קופות לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ו  -"תקנות מס הכנסה" תקנות קופות הגמל" או

 .1964–גמל(, תשכ"ד 

  "תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )העברת כספים בין קופות  -"תקנות הניוד

 .2008-ח, תשס"גמל(

  "שנת הלימודים שהסתיימה בחודש אוגוסט באותה שנה.  –"שנת דיווח 

  "וכן חוקים, תקנות, צווים, דינים, קופות גמל, תקנות קופות הגמל,  חוק -"ההסדר התחיקתי

(, הנחיות מחייבות על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר חוזרים )לרבות חוזרי הממונה

  .תת לעבתוקף מע כפי שיהיוונהלים החלים על קופות גמל 

 

 מידע צופה פני עתיד ב. 

מידע צופה  החברה, התפתחותה ועסקיה ותחומי פעילותה, בדוח זה כללה החברהדוח זה, עוסק בתיאור 

  "חוק ניירות ערך"(. מידע כאמור כולל, –)להלן  1968 –פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר 

. מידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל החברההתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת 

"בכוונת  ,מאמינה" החברה" ,מעריכה" החברה" ,מצפה" החברה" ,צופה" החברהבאמירות כמו "

 מתכננת" וביטויים דומים.  החברה"בוחנת",  החברה ,""החברה

מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של הנהלת 

, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, שהיה בפניה במועד עריכת דוח זה, החברה

סקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים ו

  . באופן עצמאי החברההמידע הכלול בהם, ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת 

בנוסף התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד אינה ודאית והיא תושפע מגורמים 

, ובכללם, גורמי הסיכון המאפיינים את החברהת אשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליט

 החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצונים המשפיעים על פעילות החברהפעילות 

 המתוארים בדוח זה. 
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מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בדוח זה, הינן סבירות, הרי שקוראי דוח זה  החברהעל אף ש ,לפיכך

התוצאות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות מאלה שהוצגו במידע צופה פני עתיד מוזהרים בזאת כי 

 המובא בדוח זה. 

א' לחוק 32פי הוראות סעיף -להסרת ספק אין באמור בפסקה זו לעיל, כשלעצמו, כדי להוות הגנה על

ד כאמור, בדבר מידע צופה פני עתיד ובמקרים בהם נכלל מידע צופה פני עתי 1968 –תשכ"ח ניירות ערך 

 . יצוין הדבר באופן מפורש

 

הינן בתחומים הדורשים ידע מקצועי רב אשר במסגרתו מקובלים מונחים מקצועיים  החברהפעילויות 

. על מנת להביא את תיאור עסקי התאגיד באופן בהיר ככל שניתן, החברהרבים החיוניים להבנת פעילות 

תוך שימוש הכרחי במונחים מקצועיים אלה, בצרוף הסבר ובאור ככל שניתן.  החברההובא תיאור עסקי 

התיאור המובא לגבי המוצרים הפנסיונים הכלולים בפרק זה הינו לצרכי דוח זה בלבד והתנאים המלאים 

בהוראות כל דין והוא לא בתקנוני הקרנות, ו/או  החברהוהמחייבים הם התנאים המפורטים בתקנון 

 לא ישמש לצרכי פרשנות התקנון כאמור. מהווה ייעוץ ו
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 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  -א'  חלק
 

  פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .א

 

  כללי .1

 .  (520027251)מס' חברה:  1965בשנת  בע"מ התאגדה בישראל כחברה החברה 

מסוג קרן השתלמות: החברה הינה חברה מנהלת שבניהולה שתי קופות גמל  1.1.2011החל מיום 

 קרן – והשנייה ("הרגיל המסלול"קרן )להלן:  רגיל מסלול וגננות למוריםהשתלמות  קרן – האחת

" או הקרנות)להלן: " ("המקוצר המסלול"קרן  )להלן: מקוצר מסלול– וגננותהשתלמות למורים 

 "קרנות ההשתלמות למורים"(.  או"קרנות ההשתלמות" 

ההצטרפות לקרנות ההשתלמות שמנפיק הממונה.שנתי ת מתוקף אישור ופועלמות תלקרנות ההש

מורים ופתוחה לעובדי הוראה בבתי ספר יסודיים וגננות בגני ילדים במוסדות חינוך רשמיים 

 בפיקוח ממשלתי. 

המורים בישראל הסתדרות נכון לתאריך הדוח, החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 

  בחברה באופן שווה. באמצעי השליטה מחזיקים מדינת ישראלו

 

 להלן תרשים מבנה האחזקות בחברה: 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קרנות השתלמות למורים וגננות חברה 
 מנהלת בע"מ

 מדינת ישראל
50% 

הסתדרות המורים 
 בישראל

50% 

מדינת תאגידים בהם 
-ישראל מחזיקה ב

מאמצעי  25%
השליטה/מכוח 

ההצבעה/מהסמכות 
למנות דירקטורים 

וקופות הגמל 
 שבניהולם, באם ישנן

תאגידים בהם 
הסתדרות המורים 

 25%-מחזיקה ב
מאמצעי 

השליטה/מכוח 
ההצבעה/מהסמכות 
למנות דירקטורים 

וקופות הגמל 
שבניהולם, באם ישנן 

 כאלה
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 שינוי מבני

הושלם הליך שינוי מבני של החברה במסגרתו הופרדו נכסי הקרנות מהחברה וזו  31.12.2010ביום 

במסגרת השינוי המבני "(. השינוי המבני)להלן: " קיבלה רישיון חברה מנהלת לניהול קופות גמל 

נעשתה הפרדה חשבונאית, משפטית ורישומית בין החברה המנהלת, נכסיה והתחייבויותיה, לבין 

)ו( לחוק קופות הגמל, 86מהלך זה נעשה בהתאם להוראת סעיף . ןוהתחייבויותיה ן, נכסיהנותהקר

 השינוי המבני ביצוע, אישור רשות המסיםעל פי  נהלים שהוציא אגף שוק ההון בנושא.לולחוזרים ו

 ווה אירוע מס. ילא ה

נים תקנוכן, המנהלת והאסיפה הכללית תקנון חדש לחברה במסגרת השינוי המבני אושר על ידי 

אושרו על ידי בנאמנות על ידי החברה. מסמכים אלה קרנות ההשתלמות המנוהלות ל יםחדש

 רשם החברות. המנהלת נשלח ועודכן אצל תקנון ההתאגדות של החברה הממונה ודיווח על 

עבור עמיתים  זכויותקרן המסלול הרגיל משמשת כקרן  ביחס להסדרת תקנוני הקרנות יצוין כי

מסלולי החיסכון בקרן  היוצאים להשתלמות וכקרן צבירה עבור עמיתים המושכים כספים מהקרן.

בשיעורי ההפרשות והחיסכון, בתקופות החיסכון, ברציפות ו/או פגיעה  שינויללא נותרו כשהיו, 

הזכויות, בזכויות למשיכת כספים וליציאה להשתלמות, למעט שינויים העשויים לנבוע מהוראות 

 לאיזון אקטוארי שהוטמע בתקנון הקרן על פי דרישת אגף שוק ההון במשרד האוצר. מנגנון

, חשבונות 2011בינואר  1החל מיום הממונה כפי שאושרו על ידי דירקטוריון החברה, על פי הנחיות 

 .העמיתים במסלול הרגיל משוערכים בהתאם לתשואת תיק ההשקעות של הקרן ובניכוי דמי ניהול

 

בזכויות העמיתים כתוצאה מהשינוי המבני ושינוי תקנון התוכנית אגב אין שינוי , בקרן המקוצרת

 השינוי המבני.

הוסכם שהקרנות ישלמו דמי ניהול לחברה המנהלת בהתאם  -ביחס לשני סוגי הקרנות 

 להוצאותיהן בפועל ובכפוף לשיעור המקסימלי של דמי הניהול שנקבע בהוראות החוק.

 העברה או מכירה, רכישה

בשנת הדוח ועד לתאריך החתימה על הדוח לא בוצעו בחברה כל רכישה, מכירה או העברה של 

רוק, כינוס נכסים לא התקיימו בחברה הליכי פי,שלא במהלך העסקים הרגיל בהיקף מהותי נכסים

 אך עם זאת, ותיים, לרבות מיזוגי קרנותהליכי מיזוג או רכישה מה או הסדר נושים ואף לא בוצעו

אישר דירקטוריון החברה פה אחד את הצעת הנהלת החברה למזג בין החברה לבין  27.3.2017ביום 

חברה מנהלת בע"מ )להלן:  –חברת קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 

"קרן מו"ת"( ובין קרנות ההשתלמות שבניהול החברה לבין קרנות ההשתלמות שבניהול קרן 

ג האמור תשמש החברה כחברה הקולטת. נכון למועד דו"ח זה החברה מו"ת. במסגרת המיזו

בוחנת, בסיוע יועציה המשפטיים, את הפעולות הדרושות לביצוע הליך המיזוג, ובכלל זה גיבוש 

 תקנון חברה מנהלת חדש שיכנס לתוקף לאחר הליך המיזוג.
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 התפתחויות המתייחסות לקרנות ההשתלמות

 אקטוארי איזון מנגנון

הממונה את השינוי המבני וההפרדה בין נכסי החברה ונכסי הקרן, התבקשה  אישורמ כחלק

הרגיל תפעל לקבלת ערבות חיצונית לקיום  במסלולהחברה על ידי הממונה כי קרן ההשתלמות 

 התחייבויותיה כלפי העמיתים או תתקן את תקנונה באופן שלא תידרש ערבות כאמור.

 איזון מנגנון בתקנונה תקבע ההשתלמות קרן כי נקבע הממונה מול החברה של הדיונים במסגרת

, הקרן תבצע זה מנגנון במסגרת. לעמיתיה בהתחייבויות לעמוד תוכל הקרן כי שיבטיח אקטוארי

, בדיקה אקטוארית ובהתאם לתוצאות בדיקה זו, הנהלת החברה ידי על שתיקבע לתקופה אחת

ויות העמיתים היוצאים לשנת השתלמות החל תהיה רשאית לבצע שינויים עתידיים בזכ החברה

 מהמועד שלאחר השלמת הבדיקה האקטוארית.

או  חברהב כלשהות משינוי ונובע ןאינ לעיל האמורות ותמבקשת להבהיר כי הדריש חברההנהלת ה

 לשם לעת מעת פעלה החברה. הממונה דרישת, אלא בשל סדרםבעסקיה, הממשיכים להתנהל כ

  הקרן ליום נכסי על בוצעה בקרן אחרונה אקטוארית בדיקה. כאמור אקטוארית בדיקה ביצוע

הצביעו על עודף אקטוארי בקרן ועל יכולתה של הקרן לעמוד  הבדיקה ממצאי .31.8.2016

 לחייב את החברה כוונתה על הממונה ההודיע 2016בשנת  בהתחייבויותיה כלפי עמיתי הקרן. 

החברה הודיעה על התנגדותה לכך מן הטעמים  הקרן מידי שנה. בביצוע בדיקה אקטוארית של

 . החלטת הממונה בעניין זה טרם התקבלה.שפורטו על ידה באריכות בפני נציגי אגף שוק ההון

 

 כספי עודף               

, הקרן מסלולי לכל מרכז חשבון כוללות ("מועד המעבר"-)להלן 1.1.2011-מ החל העמיתים זכויות

 בהתאם העמיתים של זכויות לאחר ביצוע חישוב המעבר למועד אשר, הכללי המנוהל במסלול

 העמיתים זכויות על הנכסים עודף יתרת את המהווים סכומים בו נזקפו תיק ההשקעות, לתשואת

 .31.12.2010 לתאריך המשוערכות

 

לבחון את נושא העודף כאמור לעיל והסיבות  30.5.2012החברה החליטה בישיבתה מיום 

הגיש את   אשר (  EY)להצטברותו בקרנות. לשם כך התקשרה החברה עם משרד רו"ח חיצוני 

  .2015ממצאיו לחברה במהלך שנת 

דירקטוריון הצוות מורכב מיו"ר ה .הכספי העודף בנושא שידון מצומצם צוות מינה הדירקטוריון

מזכיר ומנכ"ל הקרן, דירקטור מטעם הסתדרות המורים, דירקטור מטעם המדינה, סמנכ"ל 

הצוות נועד לבחון את האלטרנטיבות העומדות בפני הקרן בנושא העודף  הכספים והיועמ"ש.

 הכספי ולהביא בפני הדירקטוריון את המלצותיו לגבי דרכי פעולה אפשריות. 
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 החליט, דוידוב גיא' פרופ מטעם מומחה דעת חוות וקבלת הצוות של ממושכים דיונים בתום

 כדלקמן: החברה דירקטוריון בפני להמליץ הצוות

 הרלוונטית העמיתים לאוכלוסיית הכספי מהעודף 70% של חלוקה"לשקול 

 מהעודף 30%. 1995-2010בקרנות בתקופה שבה נוצר העודף הכספי בין  שחסכה

. מנגנון החלוקה יוצע על ידי תיהמטרו קידום המשך לטובת בקרן יישאר הכספי

מקצועי ויובא בפני הדירקטוריון. ההנהלה תשקוד על חיפוש ובחירת גורם  גורם

 החלוקה מנגנון שייקבע לאחר. החלוקהקביעת מנגנון  לעניןמקצועי מתאים 

שוק ההון ולאחר מכן וכתנאי לחלוקה יתבקש אישור בית  רשותהנושא יובא בפני 

 ט". המשפ

 

 חברי והחליט הנושא של מעמיקה בחינה לאחרהחברה קיים דיון בהמלצות הצוות.  דירקטוריון

לאמץ פה אחד את המלצות הצוות ולהסמיך את ההנהלה לקדם את מסקנות הצוות  הדירקטוריון

  מול הגורמים המתאימים.

 

 .₪ אלפי 2,189-של סך על עומדת  31.8.2017 ליום הכספי העודף יתרת

  

   פעילותתחום  .ב

 לתקופת נכון. שכיר במעמד הוראה לעובדי השתלמות קרנות ניהוללחברה תחום פעילות אחד והוא 

מסלול רגיל  –: קרנות השתלמות למורים וגננות השתלמות קרנות שתי החברה של בניהולה הדוח

  מסלול מקוצר. –וקרנות השתלמות למורים וגננות 

 חוק להוראות לב ובשים) תוענפי קופות גמל של מנהלת וכחברה המנהלת החברה לתקנון בהתאם

 ניהול מדמי נובעות החברה הכנסות כל. רווח למטרת שלא הינה החברה פעילות(, גמל קופות

 .בפועל הוצאות בסיס על המחויבים

 

  החברה ועסקאות במניותיהבהון  השקעות  .ג
 

  החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 

 האחרונות. בשנתייםלא בוצעו שינויים בהון החברה 

 

 דיבידנד חלוקת     .ד

וגובה דמי ניהול בהתאם  רווח למטרת שלא החברה פועלת תוענפי קופות גמל של מנהלת כחברה

להוצאותיה בפועל, מבלי שיווצרו לה הכנסות מעבר להוצאותיה כאמור. לפיכך, לחברה אין ולא תהיה 

 יכולת לחלק דיבידנד. 
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 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות –לק ב' ח
  

   
 ושירותים מוצרים .א

 

 הקרנות הכלולים בתחום הפעילות  סוגי .1

תחום הפעילות של החברה הינו ניהול קרנות השתלמות לעובדי הוראה במעמד שכיר. נכון לתקופת 

 הדוח בניהולה של החברה שתי קרנות השתלמות: 

ענפית  קרן השתלמות קרן המסלול הרגיל הינה – רגיל מסלול – וגננות למורים השתלמות קרן

עמיתי הקרן הינם עובדי הוראה בבתי ספר יסודיים וגננות בגני ילדים  .כהגדרתה בחוק קופות גמל

הקרן  או מוכרים בפיקוח משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר. רשמייםשהם מוסדות חינוך 

 מאפשרת לעמיתיה לצבור כספים לצרכי השתלמות או לחסוך בה לכל מטרה ולהינות מהטבות מס.

, 6על פי תקנון קרן זו העמיתים זכאים לצאת לשנת השתלמות במימון הקרן בגין תקופת חיסכון בת 

, 66.66%מענק חודשי בשיעור של  שנים. בתקופת ההשתלמות משלמת הקרן לעמיתיה 8או  7

שנות חסכון בהתאמה, ועל פי שיעור המשרה הממוצע  8או  7 ,6לפי ניצול של , 88.88%או  77.77%

במשך כל תקופת החיסכון. חישוב סכום המענק מבוצע בהתאם לרכיבי השכר ערב היציאה לשנת 

ההסכמים הנוכחיים והעתידיים ובעקבות הרפורמה במערכת החינוך בחנה הנהלת  לאור. השתלמות

, וות על גובה המענק החודשי ובמסגרת זו קבלה החלטה לפיה עד לשנת תשע"החברה את ההשלכ

גובה המענק החודשי שמקבל עמית היוצא להשתלמות תבוא לידי ביטוי באופן יחסי אותה  בחישוב

 פרסמה החברה הנהלת", ככל שקיבל. ותמורה עוזתוספת לשכר שקיבל העמית בהתאם לרפורמת "

 .האמור החישוב דרך על מפורטים יםהסבר  הקרן של האינטרנט באתר

 ההשתלמות בשנת הבאים התשלומים את המשתלם העמית עבור הקרן משלמת לתקנונה, בהתאם

 : בנוסף למענק ההשתלמות

  ל הנהוג באוניברסיטאות בארץ, לפי היקף התשלום שכר לימוד עד לגובה שכ -שכר לימוד"

לשיעור המשרה הממוצעת בתקופת  שאושרו למשתלם/ת בתוכנית הלימודים ובהתאם  השעות

 סכון.יהח

  החזר תשלום דמי הביטוח הלאומי ששולמו ע"י המשתלם/ת למוסד לביטוח  -דמי ביטוח לאומי

לפי תעריף סטודנט או לפי תעריף מינימלי. החזר הסכומים נעשה  וינהלאומי. סכום דמי הביטוח 

 כנגד הגשת קבלות.

  את התשלום המבוטח בפנסיה צוברת משתלם/ת הקרן משלמת עבור ה -תשלום לקרן פנסיה

כולל הפרשה בגין פיצויי פיטורים. החלקו של העובד וחלק המעסיק  - המקובל לקרן הפנסיה

המענק החודשי  סכום התשלום לקרן הפנסיה נקבע על בסיס המשכורת המלאה לפיה מחושב

 למשתלם/ת.

  זכאית לדמי לידה ן וילדה,שנת השתלמות מטעם הקריצאה לעמיתה אשר  -תשלום דמי לידה 

עמיתה אשר מקבלת החזר  ועד עשרה חודשים לאחר תום השבתון. במאי 26 -החל מתאריך ה

 , זכאיתאו אינה זכאית כלל לדמי לידה מביטוח לאומי דמי לידה מביטוח לאומי בסכום כלשהו
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זכאית  ההייתים להם ילידה המקסימלהלהשלמה יחסית עד לגובה דמי  לדמי לידה חלקיים או

משרה בשנת השבתון תקבל את מלוא דמי הלידה להם  1/3מקרן ההשתלמות, אך אם עבדה 

מביטוח לאומי  קיבלה העמיתהדמי הלידה שהייתה זכאית מבלי שקרן ההשתלמות תנכה את 

יחושב ע"פ שלושת  לידה בתקופה שלאחר שנת ההשתלמות החזר דמי עקב עבודתה הנוספת.

 קופת הלידה.המענקים האחרונים שלפני ת

  חודשים  3ך תשלום לעמית הנקרא לשירות מילואים תו -תשלום בגין שירות מילואים

לא קיבל משכורת או גמול או תמיכה כספית העמית מידה וב מתום תקופת ההשתלמות,

 ממקור אחר.

  החזר הוצאות נסיעה לצורך לימודים למשתלמים  -הוצאות דמי נסיעה במסגרת תמריצים

בהתאם להוצאות  ונהיסכום ההחזר  כאים לתמריצים.זו עדיפות לאומית באזוריהגרים 

ביחס להיקף  וינההנסיעה ממקום המגורים למוסד הלימודים הקרוב. שיעור ההחזר 

 ע"י משרד החינוך. מומןההשתלמות ושיעור המשרה הממוצעת. החזר ההוצאות מ

 

זכות המשתלמים  בתקנוני הקרנות עוגנה ,1.1.2011החל מכניסת השינוי המבני לתוקף, ביום 

לחשבונם. ההחזר משולם לאחר תשלום כל הוצאות שנת ההשתלמות  שתיוותרלקבלת היתרה 

 לעמית לאחר השלמת תשלום כל ההוצאות הקשורות בשנת השבתון.

 

 תנאי הצטרפות למסלול הרגיל 

 עובדי הוראה רשאים להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל בתנאים הבאים:

 הקרן.  תקנוןלים בהגדרת עובדי הוראה על פי נכל 

 שנים 55 -גילם מתחת ל. 

 .אינם חברים בקרן השתלמות אחרת למורים 

 

 הפקדת כספים

משכרו החודשי של עובד  4.2%הפקדות הכספים לקרן ההשתלמות מתבצעות ע"י ניכוי בשיעור 

 המעסיק.על ידי  8.4%ההוראה )עד לגובה משרה וחצי( והפרשה חודשית בשיעור 

האפשרי החל )היקף ההפקדה  מהשכר 12.6% ונהישיעור ההפקדה החודשית הכולל לקרן 

 משרה(. 100%משרה. עד תשנ"ג היקף ההפקדה היה עד  150%עד  והינמתשנ"ד 

"(, נהנים מתשלום "חלק תמריציםעובדי הוראה הגרים ועובדים באזורי עדיפות לאומית )"

 רד החינוך.על ידי המעסיק באמצעות משהעובד" 

 

  מסלולי השקעה

 להלן פירוט מסלולי ההשקעה הקיימים בקרן המסלול הרגיל:

 .484מספר אישור מס הכנסה    -מסלול כללי -קרן השתלמות למורים וגננות מסלול רגיל
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 .2035מספר אישור מס הכנסה  -הלכהמסלול –קרן השתלמות למורים וגננות מסלול רגיל 

 .2036מספר אישור מס הכנסה  -אג"ח מסלול -מסלול רגיל קרן השתלמות למורים וגננות

 

 "חאג מסלול

 "ח.אג מסלולקיימים בקרן שלושה מסלולי השקעה ביניהם,  2012מחודש פברואר  החל

 ח רשאים להצטרף עמיתים המקיימים אחד מן התנאים המפורטים להלן:   "למסלול אג

 שנים  55וראות תקנון זה וגילו  עמית שמימש את זכותו ליציאה לשנת השתלמות על פי ה

 לפחות.

 .עמית שפרש לגמלאות  

ח לא רשאים לצאת לשנת השתלמות. למען הסר ספק, יתרת כספים "העמיתים במסלול אג

ח לא תיחשב, החל ממועד העברת הכספים למסלול זה ולמשך כל תקופת "שהועברה למסלול אג

העמית ביציאה להשתלמות ו/או  חברותו של העמית בקרן, כחלק מיתרת הכספים המזכה את

בזכויות הקשורות עם יציאה לשנת השתלמות על פי תקנון זה, וזאת גם אם הכספים יועברו 

יזכו את העמית אך ורק  אחר. לעניין הזכאות להשתלמות, ח למסלול השקעה"בהמשך ממסלול אג

 כספים הצבורים עבורו ברציפות במסלול הכללי ו/או במסלול הכשר.  

 

 חשבונות העמיתיםשערוך 

, חשבונות העמיתים 1.1.2011-, החל מהחברה והחלטת דירקטוריון על פי הנחיות אגף שוק ההון

)ולא בצמוד למדד  בהתאם לתשואת תיק ההשקעות של הקרן ובניכוי דמי ניהול משוערכים

פני סכון הינו לי, שווי החדירקטוריוןבהתאם להחלטת ה .כפי שהיה מקובל קודם לכן( 4%בתוספת 

   ניכוי כל מס, אם וככל שיחול על הקרן לנכותו במקור על פי כל דין.

 

למורים אשר  קרן המסלול המקוצר מיועדת. מקוצר מסלול – וגננות למורים השתלמות קרן .א

 לקרן המסלול הרגילמקבלים את שכרם על פי דירוג עובדי הוראה ואינם רשאים להצטרף 

שערוך גם בקרן זו  מורים במשרה חלקית בשנת שבתון(.ו 55)בדרך כלל עובדי הוראה מעל גיל 

 .תשואת תיק ההשקעות ובניכוי דמי ניהולכספי העמיתים נעשה על פי 

 

 הפקדות כספים

משכרו החודשי של עובד  2.5%הפקדות הכספים לקרן ההשתלמות מתבצעות ע"י ניכוי בשיעור 

 על ידי המעסיק. 7.5%ההוראה  והפרשה חודשית בשיעור 

 חסכון להשתלמות ומשיכה  תקופת

 לרבות חסכונותיו כל את ממס בפטור לקבל הוראה עובד רשאי חיסכון של שנים 3 בתום

הכל , קצרה השתלמות למטרת ניהול הוצאות ובניכוי רווחים בתוספת המעסיק תשלומי

בפטור עובד הוראה לקבל  רשאישנות חיסכון  6בתום  .תקנון הקרןבהתאם ובכפוף להוראות 
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לכל  ת כל חסכונותיו לרבות תשלומי המעסיק בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהולאממס 

 מטרה .

 

 מסלולי השקעה

 להלן פירוט מסלולי ההשקעה הקיימים בקרן המסלול המקוצר:                  

 .284מספר אישור מס הכנסה  - מסלול כללי -מקוצרקרן השתלמות למורים וגננות מסלול 

 .2039מספר אישור מס הכנסה  -הלכהמסלול – מקוצרקרן השתלמות למורים וגננות מסלול 

 .2040מספר אישור מס הכנסה  -אג"ח מסלול -מקוצרקרן השתלמות למורים וגננות מסלול 

 תקנוני קרנות ההשתלמות  תיקון

, 2017 לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה לתיקון תקנוני הקרנות, הוגשה בחודש ספטמבר

קון תקנוני הקרנות במסגרתה בקשה לתי ,למשרדי הממונההדוחות הכספיים,  אישור לאחר מועד

 השינויים המפורטים להלן:  את התבקשה הממונה לאשר

תקנון קרן המסלול ל הוספת מסלול הלכה מזרם הלכתי נוסף – נוסף הלכה מסלול הוספת .1

את שערי הקרנות בפני אוכלוסייה נוספת לפתוח  , במטרההמסלול המקוצר הרגיל ולתקנון קרן

מסלול ההלכה החדש ייקרא "קרן השתלמות למורים וגננות  של עובדי הוראה שומרי הלכה.

מסלול הלכה ב'" ושמו של מסלול ההלכה הקיים ישונה ל"קרן השתלמות למורים וגננות 

 להלן מדיניות ההשקעה המוצעת של מסלול ההלכה החדש: מסלול הלכה א'". 

 לכללי ובכפוף הדין להוראות בכפוף שונים מסוגים לנכסים חשופים יהיו המסלול סינכ"

 בסמכותה תהיינה במסלול ההשקעות. ברשותו של הרב אריה דביר היהודית ההלכה

 עבור בנאמנות לפעול חייבת תהיה המנהלת והחברה ההשקעות ועדת של הבלעדית ובאחריותה

 לכללי כפופות בו שההשקעות בכך מוגבלת במסלול התשואה השאת. זה במסלול העמיתים

נכסי המסלול לא יושקעו באחזקות ישירות בחברות )כגון מניות ו/או אגרות  .היהודית ההלכה

חוב קונצרניות( והחשיפה לנכסים תתבצע באג"ח ממשלתיות ויצירת חשיפות למניות באמצעות 

 ".חוזים, אופציות וכיוצא באלה

 ההלכה ת מדיניות ההשקעה של מסלולסיף את שם הרב לפיו מוכתבבנוסף, ביקשה החברה להו

 . הקיים

 20לפי סעיף  – הוספת הגיל המקסימאלי ליציאה להשתלמות בתקנון קרן המסלול הרגיל .2

לתקנון קרן המסלול הרגיל, תנאי ליציאה לשנת השתלמות הוא שהמבקש יתחייב בכתב בפני 

מעסיקו כי ימשיך בעבודתו במשך שלוש שנים לפחות מתום תקופת ההשתלמות. על מנת לוודא 

. החברות מבקשות 63קיומו של תנאי זה מגבילות החברות את גיל היציאה להשתלמות לגיל 

 לה זו בתקנון קרן המסלול הרגיל. לעגן מגב

 קרן המסלול הרגיל.   בתקנוןטכניות שנפלו  סופר טעויות מספר תיקון .3

 נכון למועד דוח זה טרם התקבל אישור הממונה לתיקון תקנוני הקרנות.
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 מגמות ושינויים בביקוש ובהיצע של קרנות ההשתלמות .2

עסקי החברה אשר השפיעו על הביקוש בתקופת הדוח לא נעשו שינויים מהותיים באופן ניהול 

בחודש הדוחות הכספיים,  אישור לאחר מועד ראוי לציין כיזאת,  עםיחד  וההיצע של מוצריה.

 הלכה מסלול להוספתהגישה החברה לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בקשה  ,2017ספטמבר 

 .  לקרנות להצטרף הביקוש על להשפיע עשוי אשר לפעילותה נוסף

 

 

 שינויים מהותיים הצפויים בחלקה של החברה בשווקים העיקריים .3

לא צפויים שינויים מהותיים בחלקה של החברה בשוק בו היא פועלת, הן ברמת הנכסים המנוהלים 

 והן ברמת ההפקדות השוטפות. 

 

 מוצרים חדשים .4

הדוחות  אישור לאחר ראוי לציין כי ,זאת עםמוצרים חדשים.   הפעילה לא החברה, הדוח בשנת

החברה לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בקשה  שההגי ,2017בחודש ספטמבר הכספיים, 

 להוספת מסלול הלכה נוסף לפעילותה.  

 

 

 

 הפעילות תחום אודות ונתונים מידע ריכוז .5

 "התשע "ותשע "זתשע 

    :עמיתים מספר

 94,622 100,346 104,850 פעילים

 32,585 34,976 34,774 פעילים לא

    

    :עמיתים חשבונות מספר

 141,433 146,457 154,553 פעילים

 37,483 43,898 44,161 פעילים לא

    

 נטו, מנוהלים נכסים
 "ח( :ש)באלפי 

   

 8,387,150 8,682,310 9,424,509 פעילים

 4,479,223 4,861,866 5,150,207 פעילים לא

    

)באלפי  תוצאתיים נתונים
 "ח(ש
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 משונתים גמולים דמי
 חדשים מצטרפים עבור

104,104 85,651 

 

83,998 

 1,474,998 1,524,014 1,570,369 גמולים מדמי תגמולים

 397 260 976 לקרן צבירה העברות

 (113,163) (122,132) (204,964) מהקרן צבירה העברות

    

    

 :תשלומים
    

 (662,246) (645,915) (689,994)  פדיונות

 (221,944) (230,573) (243,276) אחרים

)הפסדים(  הכנסות עודף
 לתקופה הוצאות על

597,429 152,149  199,619  

    

 מנכסים שנגבו ניהול דמי
 "ח(:ש)באלפי 

   

  19,008  19,815 20,820 פעילים ולא פעילים

    

 ממוצע ניהול דמי שיעור
 )באחוזים(: מנכסים

   

      0.15-רגילה קרן פעילים
 0.13- מקוצרת קרן

      0.15-רגילה קרן
 0.13- מקוצרת קרן

      0.15-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

      0.15-רגילה קרן פעילים לא
 0.13- מקוצרת קרן

      0.15-רגילה קרן
 0.13- מקוצרת קרן

      0.15-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

    

 ישירות הוצאות שיעור
    )באחוזים(: ממוצע

 של ומכירה קניה עמלות
 0.02 0.03 0.01 ערך ניירות

 - - 0.01 סחירות לא השקעות בגין

 0.10 0.07 0.08 חיצוני ניהול עמלות

 - - - אחרות עמלות

 0.10 0.07 0.09 מוגבלות הוצאות
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  פעילים לא עמיתים בדבר מידע .5.1

 
 
 
 
 

 ניהול שרשאית החברה לגבות על פי הוראות הדין דמי  .5.2

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ,בפועל ןעל פי הוצאותיה גובות דמי ניהולת אשר וענפי ותקופהחברה  היא חברה מנהלת של 

-תשע"בהפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי ניהול(,  בתקנותבמגבלות התקרה שנקבעה 

בתקופת הדוח לא חל שינוי בשיעור דמי הניהול שרשאית החברה  כמפורט בטבלה שלעיל. 2012

 לגבות על פי הוראות הדין. 

  לעיל. 5שבסעיף מדווח בטבלאות  זה לא כדאי לרשום את שיעור דמי הניהול בפועל?

 ושינויים שחלו בקרנות ההשתלמות  תפתחויותה .6

קרנות השתלמות לעובדים שכירים והפרשות עובדים שכירים )עובד הקרנות שבניהול החברה הינן 

ומעביד( מהוות את המרכיב של ההפקדות לקרנות. אי לכך חשופות הקרנות לשינויים בהיקף 

 התעסוקתי אצל המעבידים של העמיתים בקרנות.

 

לשנה(  4%ביטול הבטחת התשואה )הצמדה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית בשיעור לאור 

לאור ההתפתחויות בשוק ו, 2011מאז שנת וזקיפת רווחים לעמיתים על פי תשואת הנכסים בפועל 

 "התשע "ותשע "זתשע 

 מנותקי חשבונות
 קשר:

   

 11,484 10,696 5,762 חשבונות מספר

 נטו מנוהלים נכסים
 "ח(ש)באלפי 

257,544 351,904 441,448 

ניהול שנגבו מנכסים  דמי
 "ח(ש)באלפי 

378 514 640 

 ממוצע ניהול דמי שיעור
 מנכסים שנגבו

       0.15-רגילה קרן
 0.13- מקוצרת קרן

       0.15-רגילה קרן
 0.13- מקוצרת קרן

        0.15-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

 
 קרנות השתלמות 

שיעור דמי ניהול שרשאית החברה לגבות 
 לפי הוראות הדין)באחוזים(:

 

 הצבורה  מהיתרהלשנה  2% עד פעילים

 הצבורה מהיתרהלשנה  2% עד לא פעילים: 

 מנותקי קשר
לשנה מהיתרה הצבורה בהתאם  2% עד

 לתנאים הקבועים בתקנות 
 אין אחר
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להעברת כספים לקרנות נחשפה הקרן הרגילה  נותתשואת הנכסים של הקר עלההון והשפעתן 

אלפי ש"ח  180,782של  לסךהסתכמה  אחרות לקרנותוע בעבר. העברה היה ידאחרות בהיקף שלא 

 בשנהאלפי ש"ח  96,208 של וסך הדוח בתקופתאלפי ש"ח  105,298של  סך לעומתבתקופה המדווחת 

פתיחת  למתן מענה לקבוצות עמיתים, בדרך של פועלת. הנהלת החברה 31.8.2015 ביום שהסתיימה

 מתאימים למיטב ידיעתה לטעמיהם של אותם עמיתים. מסלולי השקעה אשר 

 המושגות התשואותמסלולי ההשקעה החדשים,  פתיחתלדעת ההנהלה, היתרונות המושגים מעצם 

באים לידי ביטוי בירידה הנגבים מעמיתי הקרנות,  הנמוכים הניהול דמי ושיעור ההשקעות בתיק

  .מהקרנות כספים העברות היקףהמתמשכת של 

 עלייהחברה פועלת באופן קבוע לעידוד יציאת מורים לשנות שבתון מה  שמביא להנהלת  ה

 .מתמשכת  בהיקפי התשלומים בגין יציאה להשתלמות

 .לקרנות המצטרפים המורים במספר מגידול בעיקר נובע גמולים בדמיגידול מתמשך 

 

 

  תחרות .ב
החברה, ככל חברה מנהלת של קופות הגמל, חשופה לתחרות הגוברת בשוק על הזכות לניהול חשבונות 

 ובשירותים עמיתים. התחרות בתחום מתרכזת בתשואות, בגובה דמי הניהול, ברמת השירותה

 משלימים.

 בענף. קרנות השתלמותבתחום קופות הגמל בין בתי ההשקעות וחברות הביטוח המנהלות  פועלת הקרן

אשר באה לידי ביטוי באחוזי ניוד גבוהים יותר  הביטוח וחברות המנהלות החברות בין תחרותשוררת 

לציין כי אוכלוסיית המפקידים  ישעם זאת  יחד. בקרנותהיקף הצבירה  על מהותי איוםמבעבר, ויש בכך 

הוראה בבתי ספר קבוצה ייחודית )שהרי, ההצטרפות לקרנות ההשתלמות פתוחה רק לעובדי  הינה בקרן

או מוכרים בפיקוח משרד החינוך או משרד  רשמייםיסודיים וגננות בגני ילדים שהם מוסדות חינוך 

 מקורותזו. יחד עם זאת,  אוכלוסייה בעבור אטרקטיבי חסכון מקור מהווה הקרן כן ועלממשלתי אחר(, 

 .ביותר מוגבלת אחרות מקופות העברות באמצעות, הקרנותהגיוס של 

 ,7.33%בשיעור של   הוא 31.8.2017  ליום במשקשל החברה מתוך סך נכסי קרנות ההשתלמות  חלקה

עם זאת יש לזכור כי המסלול הרגיל, ככל שמדובר בעמיתים פעילים, הוא ייחודי ואינו בר השוואה  יחד

 לקרנות השתלמות אחרות במשק.

המתחרה העיקרית היא קרן מקבילה שמיוצגת על ידי  ,במסלול הרגיל ובהתייחס לעמיתים פעילים

 ארגון המורים העל יסודיים.

במסלול המקוצר וכן, לעמיתים בלתי פעילים במסלול הרגיל )בייחוד הפנסיונרים מבינם( קרנות 

 אשרכלל בתי ההשקעות הפרטיים מהוות תחרות אשר באה לידי ביטוי בהיקפי העברות ההשתלמות של 

 .האחרונות שלוש השניםב ברוגהיקפיהן כאמור 

 , מתבצעת במספר מישורים:של החברה  הההתמודדות עם התחרות בתחום פעילות
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 בראש וראשונה לחברה יש תחום פעילות )יציאה לשנת השתלמות(  – לחברה ייחודי פעילות תחום

 שאינו קיים בשום חברה מתחרה בתחום קופות הגמל.

 מערכות המיכון ושיפור באמצעות שיפור שיטות עבודה – תפעולית התייעלות. 

 החברה מטפחת הון אנושי מקצועי, בעל ידע בתחומי הפעילות של החברה,  – ללקוח השירות שיפור

 לצורך מתן מענה יעיל ומקצועי ללקוחות החברה. 

 בהנחיית ועדת וההשקעות.  מנהל ההשקעותבאמצעות  –התשואות לעמיתים  שיפור 

ביקוש המותאמים ל שירותים לרשות העמיתים החברהבמהלך השנים העמידה  –  יםשירות מתן 

  ובכלל זה, הגדלת מגוון מסלולי ההשקעה, ייעול שירות הלקוחות, מתן הלוואות וכו'. ,מצידם

 

 

  לקוחות .ג
 

 ,. לפיכךעובדים שכירים במעמד של ל ידי החברה מיועדות לעובדי הוראההקרנות המנוהלות ע .1

ההפקדות מתקבלות ממעסיק עיקרי  עיקר .יית המוריםוסלתחום פעילותה של החברה תלוי באוכ

עם זאת, תחום פעילותה של החברה אינו תלוי בלקוח בודד או במספר משרד החינוך.  -אחד 

 בדנם ישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות. ומצומצם של לקוחות אשר א

 מסך ומעלה 10%מהוות  מהם או/ו ממנו החברה שהכנסות לקוחות או/ואין לקוח  לחברה .2

 מסך ומעלה 1%עבורם מהווים  או/ו שהנכסים המנוהלים עבורו לקוח ו/או לקוחות או יההכנסות

 . החברה ידי על המנוהלים הנכסים

 

  הלקוחות של והשימור ההתמדה הוותק בדבר מידע .3

 מסלול מקוצר   מסלול רגיל  

 תשע"ו "זתשע   תשע"ו "זתשע  

            

 7.52% 8.01% מהצבירה הממוצעת הפידיונות שיעור
 

11.37% 10.87% 

 44 49 הקופה עמיתי של ממוצע גיל
 

58 57 

 8.21 8.21 הקופה עמיתי של ממוצע וותק
 

4.20 4.38 
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 מידע נוסף ברמת כלל החברה –ג'  חלק

 מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה  .א

 כללי .1.א

עבר שינויי הינו עתיר רגולציה וענף קופות הגמל בכללותו ותחום הפעילות של החברה בפרט 

 חקיקה רבים אשר להם השפעה ניכרת על פעילות החברה וסביבת הפעילות שלה. 

בחוק קופות הגמל וכן בחוקים ותקנות בחקיקה ראשית  הוסדרה ת הגמלושל קופ ןפעילות

גד ההוראות שהוסדרו במסגרת הרפורמה הידועה כ"רפורמת נוספים, המהווים יחדיו את א

וכן  מס הכנסה מרבית הנושאים שהיו קבועים בתקנותבכר". בחוק קופות הגמל הוטמעו 

הורחבו נושאים נוספים, כגון סמכויות הפיקוח של הממונה וסמכויות הטלת עיצומים כספיים 

 וקנסות. 

רשאי להתקין  ביצוע חוק קופות הגמל, על הממונההאוצר,  במסגרת החקיקה נקבע כי שר

קופות הגמל נתונות לפיקוח הממונה על החברות המנהלות של תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו. 

חוזרים פרסם הממונה שורה של  . במהלך השניםשוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר

 . ים את תחום הפעילות של קופות הגמלהמסדיר

חוקים נוספים מתחום דיני העבודה, הגנת הפרטיות  על פעילתן של קופות הגמל בנוסף חלים

 וחוק איסור הלבנת הון. 

 

   םפרוט עיקרי ההסדר התחיקתי הרלוונטיי .2.א

 

 ("חוק קופות גמל" להלן:) 2005 -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 

במסגרת חוק  .במסגרת "רפורמת בכר" חוק קופות גמלאישרה הכנסת את  2005ביולי  25ביום 

כללים והוראות בעניין הזכות לקבלת רישיון לניהול קופות גמל,  קופות גמל הוסדרו, בין היתר:

הסדרת הזכות להחזקת אמצעי שליטה בחברה מנהלת, כללים למינוי אורגנים ובעלי תפקידים 

על קופות הגמל והחברות המנהלות אותן נקבעו הסדרי הפיקוח  בנוסף,ועוד.  בחברה המנהלת

   .תוך יצירת מנגנוני אכיפה אפקטיביים מצד הממונה על שוק ההון במשרד האוצר

 

 "חוק הפיקוח על)להלן:  1981 –חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א 

תפקידים אחרים "אורגנים ובעלי  -בפרק ב' סימן ג' לחוק קופות גמל  העוסק ב     -"( הביטוח

מחיל חוק קופות גמל את הוראות חוק הפיקוח על הביטוח בכל הנוגע למינוי  בחברה המנהלת"

 נושאי משרה שונים בחברה. 

 

   

 2014-"דהתשעלחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו,  חוק
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מטרתו של חוק זה הנו לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו 

לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לעניין זה )פס"ד לחלוקת חיסכון פנסיוני(, באמצעות גוף משלם 

)חברה מנהלת/מבטח(, לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי 

 .השתלמות קרנות על חלות אינן זה חוק הוראותץ את חוק הגמלאות.   הסכם המאמ

 

 צווים ותקנות -חקיקה משנית   .3.א

 2014-דתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()תשלומים לקופת גמל(, התשע"

 11.8.2014פורסם ביום 

 המידע לרבות, גמל לקופות תשלומים וקליטת הפקדת מערך את להסדיר מבקשות אלה תקנות

 בגין תשלומים קבלת בעת מהמעסיק לקבל הקופה ועל לקופה למסור המעסיק שעל והנתונים

 הפסקת בעת והקופה המעסיק חובות את ומסדירות קובעות התקנות, השאר בין. עובד

 וכן הסדרת תשלום וגביית תשלומי ריבית בגין איחור בהפקדות. לקופה תשלומים

 . 2015-2016לתוקף בהדרגה  בשנים  נכנסו : התקנות תחילה

 שהן ככל ,התקנות הוראות ליישוםלפעול  הורתה למתפעל החברה: החברה על השלכות

 .לפעילותה רלוונטיות

 
 2014-תקנות הפיקוח על שירות פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(, תשע"ד תיקון

 28.6.2016יום ב פורסם

סיקים המעסיקים פחות מועד התחילה של התקנות ביחס למע נדחה במסגרת הוראות התיקון

 50וכן ביחס למעסיקים המעסיקים לפחות  (1.1.2017במקום ) 1.2.2018עד ליום  עובדים 50-מ

כי שיעור  הוהבר . בנוסף(1.7.2016במקום ) 1.2.2017ליום  עובדים 100-עובדים אך לא יותר מ

שיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים הריבית בשל איחור בהפקדה לקופת גמל יהיה 

 מהמערכת הבנקאית. 

 

 למועד בסמוך התקנות ליישום להיערך המתפעל לבנק הורתה החברהעל החברה:  השלכות

 .התחילה

 

  2012-ב"התשע(, ומוטבים עמיתים איתור()גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות

 פעילות את מסדירות, 1.1.2013 ביום לתוקפן ונכנסו 30.1.2012 ביום שפורסמו, התקנות

 של לכספים ביחס שיינקטו הפעולות ואת ומוטבים עמיתים איתור לשם המוסדיים הגופים

 .נותק עימם שהקשר עמיתים

ד לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, 38עם פרסום התקנות בוטלה תקנה 

 .1964-תשכ"ד
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 והגדירה הוראות התקנות וחוזר האוצר לעניין זה את מיישמת: החברה השלכות על החברה

החלה החברה במעקב, זיהוי  2013. בכלל זה, החל משנת כךשם תהליכי עבודה מסודרים ל

ועדכון המערכות לעניין חשבונות רדומים. בנוסף, על מנת להגדיל את מקרי הזיהוי והמעקב 

החברה לעמיתים בעלי חשבון רדום מכתב בדואר רשום המציין כי  שולחתאחר חשבונות אלה, 

קיימת לזכותם יתרה צבורה בחשבון. כן מיישמת החברה את ההוראות לעניין עדכון ומעקב 

 .2018החברה צפויה לדווח לממונה על השלמת ההליכים ביוני אחר נפטרים ומוטבים ידועים. 

 

(, מוסדיים גופים על החלים השקעה כללי()גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות

 7.6.2012 מיום 2012-ב"התשע

, בכל הקשור עם השקעות נכסי הקופות המוסדיים הגופים לכל אחת הסדרה עורכות התקנות

 נכסי על החלים השקעה כללי בין הבחנות בוטלו זו במסגרת. שבניהולם הנוסטרו כספי לרבות

. ביטוח חברות של תשואה תלויות התחייבויות על החלים אלו לבין ,פנסיה וקרנות גמל קופות

 הגברומגבלות כמותיות הקיימות כיום וה הוסרו . בין היתר, ההשקעה מכללי חלק שונו, כן כמו

כמו כן,   מעורבות ועדות ההשקעה בגופים מוסדיים ככלל ומעורבות נציגים חיצוניים בפרט.

מההוראות שהיו קבועות בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(,  אומצו חלק

ובתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול  1964-תשכ"ד

, במטרה לאפשר מידה סבירה ומאוזנת של גמישות בחלק 2001-התחייבויותיו(, התשס"א

המוסדיים לצורך התאמה למצבי שוק משתנים ולשינויים מהמגבלות החלות על נכסי הגופים 

 שיחולו בשוק ההון. 

 

 

מיום  2007 –תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )דירקטוריון וועדותיו(, התשס"ו 

15.07.2007  

בנושאים  בדבר התנהלות הדירקטוריון וועדותיו  לרבות הוראותהוראות  התקנות כוללות

הבאים: תנאי הכשירות למינוי חברי הדירקטוריון וועדת ההשקעות והביקורת, הרכב 

הדירקטוריון וועדת הביקורת, הגבלות על מינוי דירקטורים, הוראות לתפקידו של יו"ר 

נושאים בהם מחויב דירקטוריון החברה לדון במסגרת והדירקטוריון, המניין החוקי בישיבות 

, ענפיות בתקנות נקבע כי הן יחולו גם על חברות מנהלות של קופות גמל פעילותו השוטפת.

  בשינויים מסוימים.

 

(, העברת כספים בין קופותתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )

  2008-ח התשס"

מטרת התקנות )"תקנות הניוד"( להסדיר את ניוד החיסכון הפנסיוני. התקנות מגדירות את 

כללי העברת הכספים בין קופות הגמל מסוגים שונים, אופן הגשת הבקשה, מועדי העברה, 

הסכומים המועברים, איחורים בהעברה, אחריות ביטוחית במקרה של העברה, איחוד ופיצול 
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 משלים חוזר פרסם ההון שוק אגף. 1.10.2008נכנסו לתוקף ביום  תקנותחשבונות ועוד.  ה

 ".גמל קופות בין כספים"העברת  2008-9-11 מוסדיים גופים חוזר: הניוד לתקנות

העברת כספים בין קופות ) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(טיוטת 

 9.8.2016מיום  2016-)תיקון(, התשע"ו גמל(

 ,העברת הכספים את הליך לשפר התקנות מוצע לבצע מספר תיקונים במטרהבמסגרת טיוטת 

ראוי  .כל חוסך לממש את זכות הבחירה שלול להגביר את התחרות בחיסכון הפנסיוני ולאפשר

המגבלה האוסרת על העברת כספים של עמיתים  את לבטללציין, כי בטיוטת התקנות הוצע 

נכון למועד הדוח  שלהם יתרת חוב לקופת הגמל בשל הלוואה שניתנה להם מטעם הקופה.

 נכנסה לתוקף. טיוטת התקנות טרם

  

(, )משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(

קנות קובעות ברירת מחדל לעניין סדר משיכת כספים הת: 14.3.2011מיום  2011-התשע"א

מקרן השתלמות ומאפשרות לעמית לבקש למשוך את הכספים מהקרן בסדר אחר מברירת 

ולאחריו החלקים  במסיםהמחדל. בהתאם לברירת המחדל, תחילה יימשך החלק החייב 

 .14.6.2011הפטורים ממס. התקנות נכנסו לתוקף ביום 

 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )רכישה, מכירה והחזקה של  טיוטת

 24.5.2016מיום  2016-ניירות ערך( )תיקון(, התשע"ו

להסדיר עקרונות  היא לתקנות הקיימות שמטרתם התקנות כוללת מספר תיקונים טיוטת

ערך או במטבע  לעריכת הליך תחרותי לבחירת ברוקרים ולהתקשרות לביצוע עסקאות בניירות

את תחום ההחזקה בניירות  כן, במסגרת התיקון מוצע להסדירחוץ עם צדדים קשורים. כמו 

ניירות  של וסליקה החזקה עלהנוכחית הושמט האיסור  התקנות טיוטתמ ערך. יש לציין, כי

 איסורהעמיתים בחברה לניהול קופות גמל,  נכסיערך באמצעות תאגיד בנקאי המתפעל את 

 .29.7.2015 מיום הקודמת התקנות בטיוטת הוצע אשר

 2017-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()ועדת השקעות(, התשע"ז וטתיט

 3.9.2017מיום 

 הצביעו על אשר הוןה שוק רשות ידי על שנערכו ביקורות בעקבות פורסמה התקנות טיוטת

של  ומקצועיותם בעצמאותם מפגמים כתוצאה היתר בין, ההשקעתבתפקודה של ועדת  כשלים

להעלות את הרמה המקצועית של חברי  ןהטיוטה המוצעת ה של העיקריות טרותיהמ. חבריה

ועדת ההשקעות, להתאים את הרכב חבריה לתמהיל הנכסים שבהם מושקעים כספי העמיתים, 

 כל, חבריה של פוטנציאלים עניינים ניגודי ולצמצםלהגביר את עצמאותה של ועדת ההשקעות 

 תהליכי כיו בלבד העמיתים טובת את עיניהם לנגד רואים הועדה חברי כי להבטיח במטרה זאת

 את לבטל מוצע, אלה תקנות של התקנתן לצד כי יצוין. זרים משיקולים נקיים ההחלטות קבלת

 .הדין בהוראות סתירה או כפל למנוע מנת על, הקיימות בתקנות הרלבנטיות ההוראות
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  הדוח בתקופת החברה לפעילות הרלוונטיותפירוט הוראות חוזרי הממונה  להלן . 4.א

 

 31.8.2016 מיום" מוסדיים בגופים סייבר סיכוני"ניהול  14-9-2016 מוסדיים גופים חוזר .1

ההתפתחות הטכנולוגית ותלותן של פעילויות עסקיות ברשת האינטרנט גדלו היקפם  עם 

העלולים לשבש את פעילותם התקינה של גופים מוסדיים.  קיברנטייםועוצמתם של איומים 

משכך, נוצר צורך לעדכן את תפיסת ההגנה של גופים מוסדיים כך שתינתן התייחסות גם 

 עקרונותמגדיר ומחייב את הגופים המוסדיים לנהל סיכוני סייבר  החוזרלאיומים אלו. 

 הסייבר סיכוני את לנהל ייםהמוסד הגופים על ,החוזר הוראות לפי. אלו םלניהול סיכוני

, ועל בסיס עקרונות ממשל תאגידי נאותים הכוללים ושוטף עדכני, אפקטיבי באופן

 התייחסות לשיטות, לתהליכים ולבקרות. 

 

 .2017 באפריל 2 ביוםהחוזר נכנסו לתוקף  הוראות: תחילה

 .החוזר הוראות את מיישמת החברהעל החברה:  השלכות

 

  (29.9.2016הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל )מיום  19-9-2016חוזר גופים מוסדיים  .2

"הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל".  2015-9-12החוזר מתקן את חוזר גופים מוסדיים 

שבו העוסקים בכללים  4-7קופות גמל ענפיות מהוראות סעיפים  מחריג הנוכחי החוזר

)א( הקובע כי צירוף עמית לקופת גמל ייעשה 4לצירוף עמיתים לקופת גמל, למעט סעיף 

באמצעות הטפסים המצורפים לחוזר. בנוסף, החוזר קובע כי חברה מנהלת רשאית לקבוע 

 לאישור הממונה.  מתכונת שונה לטופסי ההצטרפות המצורפים לחוזר, בכפוף

 

חוזר גופים מוסדיים את  מבטל  והוא  2017ביוני  1  ביום  החוזר נכנס לתוקף :תחילה 

2015-9-12 . 

מיישמת את השינויים שנקבעו בחוזר באמצעות הגוף החברה  :החברה על השלכות 

 המתפעל. 

 

כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים )מיום  2016-9-17גופים מוסדיים  חוזר .3

29.9.2016  ) 

 החלות המגבלות את להתאים מנת על ם שלהלןבנושאי הוראות לקבוע היא זה חוזר מטרת

 חריגה: המשתנים השוק לתנאי השקעה כללי תקנות מכוח מוסדיים גופים השקעות על

אגיד מכוח החזקת אמצעי שליטה של גוף מוסדי ; מינוי דירקטור בתהשקעה משיעורי

, הלוואות מתן; מדד מחקה מתמחה השקעה; מסלול מתמחה השקעה מסלולבתאגיד; 

 באמצעותו או קשור צד עם; עסקה סחירים לא חוב בנכסי והשקעה ערך ניירות השאלת

 .ועוד
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מוסדיים חוזר גופים תחילתו של החוזר מיום פרסומו והוא מבטל את הוראות  :תחילה 

 ."כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים" 2016-9-5

ככל שהם רלוונטיים  השינויים שנעשו בחוזר מיישמת אתהחברה  השלכות על החברה: 

 לפעילותה. 

 

 ( 31.10.2016 מיום) השקעות פעילות על פיקוח – ממונה עמדת 2016-20537. שה .4

 ההון שוק אגף שערך בביקורת שהתגלו ולקויות נאותות פרקטיקות מציגה הממונה עמדת

 פעילות על מוסדיים גופים שמקיימים הפיקוח אופן את לבחון במטרה האחרונות בשנים

 לאורגנים גם מתייחס אך ההשקעות ועדת בפעילות מתמקד המסמך. שלהם ההשקעות

 הסיכונים מנהל כמו בארגון רלוונטיים ולגורמים הביקורת וועדת הדירקטוריון כמו אחרים

 . הפנימי והמבקר

 

הפרקטיקות הראויות הכלולות בעמדת  החברה פועלת ליישום השלכות על החברה:  

 הממונה. 

 

 ( 30.11.2016ממשק מעסיקים )מיום  –עמדת ממונה  2016-21039. שה .5

הממונה כוללת מספר הבהרות לעניין אופן העברת מידע במסגרת היזון חוזר שנתי  עמדת

לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(,  9מכוח תקנה 

 . 2004-"דהתשע

  

החברה הורתה לגוף המתפעל ליישם את ההבהרות הכלולות בעמדת  השלכות על החברה: 

 הממונה. 

 

טיפול האיסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן  2016-9-24ופים מוסדיים חוזר ג .6

 ( 30.11.2016בבקשות למשיכה והעברת כספים )מיום 

"איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב  2011-9-6חוזר זה מחליף את חוזר גופים מוסדיים  

שאושרו" לשני  תביעות". עיקרי השינויים הינם כדלקמן: פיצול הדיווח של "תביעות

דיווחים: "תביעות ששולמו" ו"תביעות ששולמו חלקית" )בהתאם להגדרות שקבועות בחוזר 

"בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור"(; התייחסות לפשרות שלפנים  2016-9-9

 משורת הדין; קביעת כללים למועד התחלת מניין הימים בגין תביעה ועוד.
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גופים מוסדיים   חוזר  הוראות את   ביטלו 1.1.2017 ביום החוזר נכנס לתוקף תחילה:

2011-9-6. 

 החברה מיישמת את ההוראות הרלוונטיות לפעילותה.  השלכות על החברה: 

 

תיקון מיום  -בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור  2016-9-22חוזר גופים מוסדיים  .7

(30.11.2016 ) 

הון, ביטוח וחיסכון הצביעו על כשל בהליך הטיפול פניות ציבור שהוגשו לרשות שוק ה 

גופים מוסדיים לא ביצעו הליך של תחקור והפקת . ים מערכתיים של גופים מוסדייםבליקוי

לקחים במקרים שבהם מדובר על ליקוי מערכתי. חוזר זה  מטיל על גופים מוסדיים חובה 

ירור פניית ציבור מצביע על לבצע הליך של תחקור והפקת לקחים, ככל שליקוי שמוצף אגב ב

 היותו ליקוי מערכתי.

 .פרסומו מיום החוזר של תחילתו תחילה:  

 את הוראות החוזר במסגרת פעילותה. החברה תיישם השלכות על החברה: 

תיקון )מיום  –הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל  2016-9-29גופים מוסדיים  חוזר .8

ומסדיר את הליך ההצטרפות  2016-9-19מתקן את חוזר גופים מוסדיים  החוזר –( 1.1.2017

לקופת גמל וקרן פנסיה, לרבות נוסח אחיד לפרטים שיכללו בטופס ההצטרפות וכן בטופס 

עריכת שינויים על ידי העמית לאחר מועד הצטרפותו. יש לציין כי החוזר מחריג קופות גמל 

)א( הקובע בין היתר, כי צירוף עמית לקופת 4סעיף שבו, למעט  4-7ענפיות מהוראות סעיפים 

 גמל ייעשה באמצעות הטפסים המצורפים כנספחים לחוזר. 

 .2017 ביוני 1 ביום החוזר נכנס לתוקף: תחילה 

התאימה את טופסי ההצטרפות לקרנות שבניהולה לנספחי  החברה :החברה על השלכות 

 .החוזר והוראותיו

 

)מיום  הפנסיוני החיסכון בשוק ונתונים מידע להעברת אחיד מבנה חוזר 2017-9-4 חוזר .9

הממונה במסגרת חוזר זה את מבנה קובץ הנתונים  עדכנה 2017במרץ  1ביום  -  (1.3.2017

הממוכן אשר באמצעותו יבצעו המעסיק מחד והחברה המנהלת מאידך את חובותיהם על פי 

גמל()תשלומים לקופות גמל(, לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות  13סעיף 

. מבנה הקובץ כאמור יהווה רשימה אחודה אשר תשמש את כלל הגופים 2014 –"ד התשע

 סכוןיהח בתחום הפועלים נוספים מידע וצרכני יםקהמעסי, שיונותיהמוסדיים, בעלי הר

מבנה אחיד להעברת מידע  2016-9-16מבטל את חוזר גופים מוסדיים  החוזר. הפנסיוני

 ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני מיום פרסומו. 

 

 .2017בנובמבר  22העדכון ייכנס לתוקף ביום תחילה: 
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 יישום החוזר הינו באחריות הגוף המתפעל.  השלכות על החברה:

 

כללים  החוזר כולל  -( 1.3.2017 יום)מ כספות באמצעות מידע קבצי העברת 2017-9-3 חוזר .10

ונתונים לממונה תוך שימוש בכספות. קביעת  עמיד להעביר החברה נדרשת לפיהםוהוראות 

 .הכללים כאמור נעשתה מתוך מטרה לשמור על חיסיון המידע המועבר

 

 .2017באפריל  2תחילתו של החוזר ביום תחילה:  

 החברה מיישמת את הוראות החוזר.  השלכות על החברה:

 

עדכון  –חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית  2017-9-6גופים מוסדיים  חוזר .11

 סליקה במערכת וששימ חובת" 2015-10-2סוכנים ויועצים  חוזרל עדכון( 2.4.2017)

במסלקה הפנסיונית לצורך העברת  השימוש חובת את דוחה החוזר ". מרכזית פנסיונית

וזאת לאור  2017בנובמבר  1יום ל לקוח לטובת המנוהל פנסיוני צרבקשה לביצוע פעולה במו

חוסר המוכנות של חלק מהגופים המוסדיים ובעלי הרישיון לטפל בבקשות כאמור שהועברו 

רק על באמצעות המסלקה. כמו כן, הובהר כי העברת מידע באמצעות ממשק ממוכן תיעשה 

ונתונים בשוק  "מבנה אחיד להעברת מידע 2017-9-4פי הוראות חוזר גופים מוסדיים 

 או כל חוזר אחר שיחליפו.  החיסכון הפנסיוני"

 

 .תחילתו של החוזר ביום פרסומו: תחילה 

 יישום החוזר הינו באחריות הגוף המתפעל.  :החברה על השלכות 

 

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה  2017-9-8וזר גופים מוסדיים ח .12

  (3.5.2017)מיום 

נדרשים  פטר לא קיימת הוראת מינוי מוטביםכאשר בחשבון של עמית או פנסיונר שנ 

המוטבים להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה על מנת למשוך כספים מחשבונו של העמית 

 סכוםאת צו כאמור כרוך בעלויות כספיות שלעתים קרובות עולות על הליך הוצ .שנפטר

 מי שיש שלמרות לכך מביא זה דברים מצב .החיסכון הצבור בחשבון העמית או הפנסיונר

עלולות למנוע ממנו  בכך הכרוכות העלויות, להם זכאי והוא הכספים את לקבל שירצה

ם שבהם יתאפשר תשלום כספי לממש את זכאותו. לאור האמור, חוזר זה מסדיר מקרי

 עמית או פנסיונר שנפטר ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

 

"משיכת  2014-2-3תחילתו של החוזר ביום פרסומו והוא מבטל את חוזר גמל : תחילה

 כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה".

 הוראות החוזר.  מיישמים אתהחברה והגוף המתפעל  :החברה על השלכות 
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 החיסכוןמבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק  2019-9-10גופים מוסדיים  חוזר .13
 (2.7.2017)מיום  הפנסיוני

להעברת מידע ונתונים בשוק  אחיד מבנה חוזר של מעודכנת גרסה פורסמה 2.7.2017 ביום 

החל מיום  2017-9-7-ו 2016-9-21 י מבנה אחידחוזר. החוזר מבטל את החיסכון הפנסיוני

 .2018באפריל  22החל מיום  2017-9-4פרסומו וכן את חוזר מבנה אחיד שמספרו 

 

 )למעט מספר סעיפים(. 2017 באפריל 22 :תחילה  

 יישום הוראות החוזר הינו באחריות הגוף המתפעל. :החברה על השלכות

 

)מיום  כספות באמצעות מידע קבצי העברת חוזר תיקון 2017-9-9 מוסדיים גופים חוזר .14
2.7.2017) 

 .העברת קבצי מידע באמצעות כספותשעניינו  2017-9-3פורסם חוזר  2017 מרץב 1ביום  

)ב( לחוזר 9. סעיף 2017באפריל  2)א( לחוזר קובע כי תחילתו של החוזר יהיה ביום 9סעיף 

עניינן העברת )ב( ש3קובע כי על אף האמור בסעיף קטן )א(, מועד התחילה של הוראות סעיף 

, הרשות במערכות מדווחים ושאינם ,תקופתיים דיווח קבצי שאינם קבצי מידע לממונה

 3ליום  )ב( לחוזר3חילתן של הוראות סעיף את ת ה דוחה. תיקון ז2017ביולי  2ביום  יהיה

 .2017בספטמבר 

 

 תחילתו של החוזר ביום פרסומו.  מועדתחילה:  

 יישום החוזר הינו באחריות הגוף המתפעל.  :החברה על השלכות 

 

 (16.7.2017מיום ) 7היערכות שלב  –כללי מערכת  .15

פורסמו כללי מערכת המסלקה הפנסיונית במספר נושאים: ביצוע סליקת  16.7.2017 ביום

דיווח כספים לרשימות מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית; קליטת היזון חוזר; 

  הפקדות מעסיקים וממשק היזון חוזר ראשוני. 

 

 יישום כללי המערכת הינו באחריות הגוף המתפעל.  :החברה על השלכות 

 

 

 

 

 בתקופת הדוח החברה לפעילות הרלוונטיותחוזרי הממונה  טיוטות . 5.א

  ( 1.3.2017 משיכת כספים מקופת גמל )מיום 2015-45חוזר פנסיה  טיוטת .1
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 של בדרך שלא כספים למשיכת בבקשה הטיפול הליך לעניין הוראות החוזר נקבעובטיוטת  

 הטיפול משך ולעניין מהעמית הנדרשים והמסמכים הטפסים לעניין זה ובכלל, קצבה

  .בבקשה

 

תיקון  –כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים  2015-366חוזר גופים מוסדיים  טיוטת .2

 (6.4.2017)מיום 

 גופים על החלים השקעה כללי 2016-9-17 מוסדיים גופים חוזר את לתקן מבקשת הטיוטה 

 המוסדיים הגופים של ההשקעה אפשרויות את להרחיב היא התיקון מטרת. מוסדיים

 ,קשורים צדדים שהינן בית למשקי אשראי במתן העוסקות בחברות להשקיע להם ולאפשר

 בתנאים ובמגבלות המפורטים בתיקון. 

 

)מיום  עקרונית לעניין גביית דמי טיפול בהלוואות למבוטחים ולעמיתיםטיוטת הכרעה  .3

2.7.2017) 

מפניות שהגיעו אל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עולה כי קיימים גופים מוסדיים אשר 

חייבו בעבר או עדיין מחייבים מבוטח או עמית, שמקבל הלוואה מאת הגוף המוסדי כנגד 

בתשלום דמי טיפול. הממונה הביעה דעתה כי גביית דמי טיפול יתרת החיסכון הצבורה שלו, 

האוסרת על גוף מוסדי ועל אדם השולט  )ד( לחוק קופות גמל,32אינה עומדת בהוראת סעיף 

במישרין או אדם כאמור לקבל טובת הנאה כלשהי, בגוף מוסדי או תאגיד בשליטה של 

בהוראה.  ודמי ניהול שנקבעו בעקיפין, בקשר עם ניהול כספי החוסכים, מעבר להוצאות

לפיכך, הממונה מבקשת לקבוע איסור על גביית דמי טיפול כאמור על ידי גוף מוסדי וכן 

 1טיפול בתקופה שתחילתה ביום נגבו דמי להורות על השבת דמי הטיפול לחוסכים מהם 

 .2017ביוני  30וסיומה ביום  2010ביולי 

 

 

 

 

 הכניסה והיציאה  העיקריים של תחום הפעילות חסמי .ב

 חסמי הכניסה העיקריים של פעילות החברה הינם כדלקמן: 

קרנות ההשתלמות הינן קרנות השתלמות ענפיות ייחודיות בתחום  -הגדרת "עובד הוראה"  .1

  בתקנוניהן. שהגדרת "עובד הוראה"  היא לכן אחד מחסמי הכניסה ההוראה ו

 

בדרישות ת החברה המנהלת וקרנות ההשתלמות שבניהולה עמיד -לציה עמידה בדרישות הרגו .2

חברה מנהלת, היתרי אחזקה והיתרי שליטה(. הקרנות מוגדרות  ןהרגולציה המקדימות )רישיו
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, התקנות והוראות חוקה בחלק מהוראות מיוחדת תהתייחסו ואשר קיבל כקופות מפעליות

 .ועוד תות גמל ענפיוקופ רק מנהלתהחברה ל מהון עצמי מינימליכגון פטור  הממונה,

מחייבת ידע מקצועי והיכרות  קרנות ההשתלמות ניהול הפעילות בתחום –מומחיות ידע וניסיון  .3

לרבות ההוראות הרגולטוריות החלות על החברה. כמו כן, נדרשים צבירת  תחום הפעילות,עם 

ניהול בסיס נתונים מתאים, ניהול זכויות  ניהול סיכונים, ניסיון, פיתוח מומחיות וידע בנושאי

עמיתים, ניהול מערכת מיכון, ניהול השקעות, היכרות עם צרכי השוק לרבות היכרות של 

 המוצרים המתחרים ויכולת להתאימם לצרכי הלקוחות. 

על מנת לכסות את עלויות התפעול הקבועות הנדרשות להפעלת  –)מסה קריטית(  יגודל מינימאל .4

כולל הצורך לענות על הדרישות הרגולטוריות  וההשקעות, סיס החברה המנהלתשבב המערכות

 ת בו.ועומד הקרנותדרוש היקף צבירת כספים מינימלי אשר  המשתנות בתחום,

 החברה:  פעילותמ העיקרייםיציאה החסמי 

בדינים הרלבנטיים. פירוק או חיסול של  קבועים החברהים מפעילות חסמי היציאה העיקרי .1

להורות לחברה  תאשר רשאי הממונה על שוק ההוןשל  החברה מנהלת כפופים לפיקוחפעילות 

לפיו המנהלת לפעול בדרך מסוימת בחיסול העסקים או לפנות לבית המשפט בבקשה למתן צו 

 הפירוק יהיה בידי בית המשפט או בפיקוחו.

 לרבות, ממונההמיזוג, פיצול, הפסקת ניהול או פירוק מרצון מחייבים קבלת אישור מראש של  .2

 . הפעילות את רוכש אשר לגורם חדש שליטה היתר מתן

 לחה קריטיים הצ גורמי .ג
 

 בתחום פעילות החברה הם: הקריטיים הצלחההגורמי  ,להערכת הנהלת החברה

מוניטין החברה לאורך זמן בתחום תשואת ההשקעות ואמינות החברה בעיני עמיתי הקרנות  .1

 שבניהול החברה.

 עידוד יציאה לשנת שבתון.חסכון בקרנות למורים ועובדי הוראה  ועידוד ההפצ .2

איכות המשאב האנושי, כוח אדם מקצועי ומיומן, רמת שירות גבוהה וזמינה לעמיתים, תוך  .3

 הקפדה על שקיפות, אמינות והגינות.

 ויעילות התפעול. הניהול והתפעולרמת הוצאות  .4

סיים, תגובה מהירה להתרחשויות ולתהליכים איכות ניהול ההשקעות לרבות ניהול סיכונים פיננ .5

 בשוק, יצירתיות. 

 רמת המחשוב והטכנולוגיה.  .6

 הסתגלות לדרישות רגולטוריות המשתנות באופן תדיר. .7

 
 השקעות  .ד
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 החברה של ההשקעות ניהול ומדיניות מבנה .1

ניירות ערך בע"מ )להלן:  פסגות באמצעותבחברה  ההשקעותמנוהלות  2011החל מחודש אוגוסט 

את הידע, המומחיות וכוח האדם הנדרשים לניהול ההשקעות  ת(, המרכז"ההשקעות מנהל"

 . רהבחב

בהמשך למדיניות הכללית מתווה  .הקרנות השקעות של הכללית המדיניות את מתווה הדירקטוריון

וועדת ההשקעות את המדיניות המפורטת, אופן ביצוע ההשקעות, בחירת אפיקי ההשקעה 

 דל ועיתויי ההשקעה בעבור כל אחד מבין מסלולי ההשקעה בכל אחת מהקרנות.המותרים, סדרי גו

סחירות, מניות וניירות  וקונצרניות, משקיעה החברה במגוון אפיקים כגון: אג"ח ממשלתיות ככלל

ריבית  נושאי ונכסים שקעהכגון מניות לא סחירות קרנות ה סחירים לא נכסים ,סחירים אחרים ערך

ועדת השקעות באמצעות מנהל התיקים משקיעה תשומת לב  והלוואות מותאמות(. פיקדונות)אג"ח, 

ועוקבת אחר ההתפתחויות בשוק וניהול הנכסים הפיננסים, תוך מתן חשיבות רבה לבחירה 

סלקטיבית של נכסים במסגרת הגדרות הסיכון שנקבעו. ההשקעה נעשית עפ"י ניתוחים מאקרו 

ילות השונים וכן על בסיס ניתוחים מיקרו כלכליים של תאגידים כלכליים על שוק ההון ועל ענפי הפע

אביב או בחו"ל. עיקר ההשקעה במניות -ישראלים שמניותיהם רשומים למסחר בורסה לני"ע בתל

". עיקר ההשקעה במניות בחו"ל היא 125אביב -בארץ היא במניות הרשומות למסחר במדד "תל

צעות תעודות סל הנסחרות בארץ ועוקבות אחרי באמצעות תעודות סל הנסחרות בחו"ל וכן באמ

 מדדים בחו"ל.

. 15%ל  10%התקרה להשקעות אלטרנטיביות מ  למעט ביצוע העלאה של,וועדת ההשקעות החליטה

. והשאירה את תמהיל ההשקעות של הקופה  לא לבצע שינויים במדיניות הצפויה לשנת תשע"ח

לטובת  60%/40% -. עם יחס של כ35%-של כהאפיק המנייתי עומד על שיעור  באותה רמה כאשר

 חו"ל.  

 

 גידור מדיניות

החברה פועלת באופן שוטף בפעילות גידור בתיק בהתאם למדיניות הדירקטוריון והחלטות וועדת 

השקעות. הפעילות המרכזית היא באפיק המט"ח בו מבצעים הגנות באופן שוטף כנגד החשיפה 

 תעת לעת החברה מבצעת פעילות גידור באופציות מניעתיובנכסי הבסיס שחשופים למט"ח. בנוסף מ

 לצורך הגנה על רכיב המניות בתיק.

החלטות ההשקעה מתבססת על מחקר אנליטי של המגמות בשווקים וניתוח מעמיק של שוק  קבלת

התפתחויות הכלכליות המשפיעות על ההמניות והאג"ח. מעבר לכך, מתבצעת הערכה שוטפת לגבי 

ובעולם וקביעת פילוח גיאוגרפי של תיק ההשקעות ומידת החשיפה לסקטורים השווקים בארץ 

 לפירוט אודות מדיניות ההשקעה הצפויה של החברה ראה אתר האינטרנט של החברה: השונים.

 /kmorim.asp?pi=1701http://www.kranoth.org.il/kmorim/site 
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 ההשקעות ועדת

ועדת ההשקעות ממונים ע"י דירקטוריון החברה בהתאם להוראות כל דין. הוועדה מונה חמישה  חברי

חברים הם נציגים חיצוניים, כאשר אחד מהם משמש גם כיו"ר הוועדה. חברי  3חברים ומתוכם 

 הוועדה הינם בעלי ניסיון וידע בתחום כנדרש. 

 אחד כל וסמכות בקרנות ההשקעה החלטות קבלת לדרך בנוגע ונהלים כללים קובעת ההשקעות וועדת

 למנהל הוועדה בין הגומלין יחסי את קובעת ההשקעות וועדת. בתהליך המעורבים מהגורמים

 של ההשקעות ועדת של ישיבה מידי מדווח ההשקעות מנהל. בפועל ההשקעות את המבצע ההשקעות

 ביצוע, האחרונה הישיבה מאז שנעשו ערך בניירות עסקאות, ההשקעות תיק למבנה באשר החברה

בדבר מדיניות ההשקעה  ותההון. וועדת ההשקעות מקבלת החלט שוק של כלכלית וסקירה החלטותיה

 קובעת ההשקעות וועדת, כן כמושל החברה ברמת האפיק ומנחה את מנהל ההשקעות ליישמה בפועל.

,  מוודאת את ביצוע המדיניות שנקבעה ועוקבת באופן שוטף אחר ביצוע הדיווח על ופיקוח בקרה נהלי

  ההשקעות מתכנסת אחת לשבועיים ובמידת הצורך גם בין אותם מועדים. וועדתהחלטותיה.

 

(. "מנהל הסיכונים" -מונה בחברה מנהל יחידת ניהול ובקרת סיכונים )להלן 2010החל מחודש מרץ 

 . בין יתר תפקידיות ההשקעותהסיכונים משתתף באופן קבוע בישיבות ועד מנהלבמסגרת תפקידו, 

לזהות את הסיכונים הכרוכים בהשקעות ובאשראי, להעריך את השפעתם  פועל מנהל הסיכונים

 ;ולקבוע את אופן ניהולם ובמקביל לדווח עליהם במועד למנכ"ל, לוועדת ההשקעות ולדירקטוריון

לבקר ולהעריך באופן שוטף את עמידת מערך ההשקעות  על מנתפועל מנהל הסיכונים  כמו כן,

 וועדת הדירקטוריון מדיניות במסגרת שנקבעו השקעות לניהולבמגבלות ההשקעה ובכללים 

 .ההשקעות מערך ידי על והדירקטוריון ההשקעות וועדת החלטות יישוםאת ו ההשקעות

 

 בעייתיים חובות ומרכז לאשראי משנה ועדת, פנימית אשראי ועדת

 29.2.2016פעלו לצד ועדת ההשקעות, ועדת האשראי ופורום החוב. ביום  2016עד לחודש פברואר 

לחוזר המאוחד )חוזר גופים  4בהתאם לתיקון שפרסמה הממונה על שוק ההון להוראות פרק ו

( החליט ו/או התיקון לחוזר המאוחד" 4"תיקון להוראות פרק ( )להלן: 2015-9-34מוסדיים 

 מינוי ועדתטוריון החברה לבצע את השינויים הבאים במבנה מערך ההשקעות של החברה: דירק

"מרכז חובות  מינוי, פיזור פורום החוב ושתפעל במיקור חוץ מטעם מנהל ההשקעות אשראי פנימית

, וכן הפיכת ועדת האשראי לועדת משנה לאשראי במיקור חוץ מטעם מנהל ההשקעות בעיתיים"

 אם לאמור בתיקון. ושינוי הרכבה בהת

 

 פנימית אשראי ועדת

במיקור חוץ מטעם מנהל ההשקעות. הועדה החלה  ועדת אשראי פנימיתהחברה מקבלת שירותי 

וניסיון בהעמדת ו/או שלושה חברים בעלי מומחיות מ והיא מורכבת 1.3.2016לפעול החל מיום 
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 ;מותאמת הלוואה העמדת דברב אישור או המלצה מתן: להלן עיקרי תפקידי הועדה. באישור אשראי

 ועדת ידי על שהוגדרו לפרמטרים בהתאם קיימות מותאמות הלוואות מתנאי וחריגות שינויים אישור

 הלוואה שהוא בעייתי בחוב הטיפול אופן על המלצה או אישור, דיון ;או הדירקטוריון ההשקעות

 ועוד.  תשואה תלויות שאינן התחייבויות מכספי שניתנה, מותאמת

 

 לאשראי משנה ועדת

החליט דירקטוריון החברה ביום  לחוזר המאוחד 4יקון להוראות פרק בהתאם להוראות הממונה בת

, להפוך את ועדת האשראי לועדת משנה לאשראי המורכבת מארבעה חברים בעלי כשירות 29.2.2016

 .1.3.2016ומומחיות בתחום האשראי. השינוי נכנס לתוקף החל מיום 

 

אשראי עסקאות פקידי הועדה: מתן המלצה לוועדת ההשקעות ביחס להשתתפות בלהלן עיקרי ת

כל העמדת אשראי שהינו בסמכותה, ללווה בודד מתן המלצה לוועדת ההשקעות ל ;פוטנציאליות

דיון בסיווג חובות בפיגור כחוב ; ולקבוצת לווים מעל סכום או שיעור כפי שתקבע ועדת ההשקעות

דיון בביצוע הפרשות לחובות מסופקים ; ההשקעות כיצד לנהוג לגביהם ועדתובעייתי ומתן המלצה ל

 ועוד.  שקעות בעניין ביצוע הפרשות כאמורהועדת הובגין חובות בפיגור ומתן המלצות ל

 

 בעייתיים חובות מרכז

לחוזר המאוחד, החליט דירקטוריון החברה ביום  4בהתאם להוראות הממונה בתיקון להוראות פרק 

"מרכז חובות בעייתיים". השירות ניתן  גוף ששמו פזר את פורום החוב ולמנות במקומול 29.2.2016

במיקור חוץ כחלק מהשירותים הניתנים לחברה על ידי מנהל ההשקעות. מרכז חובות בעייתיים כולל 

שני חברים בעלי כשירות ומומחיות בתחום האשראי וההשקעות המועסקים על ידי פסגות. השינוי 

 . 1.3.2016החל מיום נכנס לתוקף 

 

 בין הבחנהעל ביצוע תהליך הערכת מצב החוב ואלה עיקרי סמכויותיו:  מרכז חובות בעייתיים אחראי

 ,מיוחדת בהשגחה חוב: הבאות לקבוצות הבעייתיים החובות יווגס; אחרים לחובות בעייתיים חובות

המוסמכים להחליט לגבי אופן הגשת דוחות מידיים ותקופתיים לגורמים  ;מסופק חובו בפיגור חוב

הטיפול בחוב  אופן עלהמוסמכים להחליט  הגורמים של דיוניםבהשתתפות ; הטיפול בחוב בעייתי

 .בעייתי

 

   פעילויות השקעה מהותיות של החברה .2

המשיכה החברה   כחלק מגיוון התיק ומתוך רצון של פיזור ההשקעות וצפי לתשואה עודפת על השוק,

במאמציה להרחבת השקעותיהם של המסלולים הכלליים כחלק מגיוון התיק ומתוך רצון של פיזור 

המשיכה החברה במאמציה להרחבת השקעותיהם של   ההשקעות וצפי לתשואה עודפת על השוק,

לליים בהשקעות אלטרנטיביות בלתי סחירות והלוואות מותאמות חלקן בתשתיות ו/או המסלולים הכ

מגובות בהתחייבות ממשלתית ישירה או עקיפה. ככלל, השקעות בתשתיות מאופיינות בהשקעות 
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שנים( המהוות לדעת ההנהלה וועדת השקעות תשתית לתשואה יציבה לכספי  10-20ארוכות טווח )

התנהגות השווקים, וכן בעלות הגנות מטעם המדינה מפני אירועי העמיתים ללא קורלציה ל

 קטסטרופה וכיו"ב.

 במהלך שנת הדיווח החברה התקשרה לביצוע השקעות הבאות:

 הלוואות
 

(, IDEכחלק מכניסה לשותפות שתרכוש את חלקה של כי"ל בחברת הנדסת התפלה ) -IDEעסקת 
ם מנכ"ל החברה הנוכחי )ראה השקעות הוניות להלן( מ' דולר יחד עם חברת כלל ביטוח וע 72בהיקף של 

 מ' דולר כחלק מעסקת הרכישה. 16הועמדה מסגרת להלוואה בגובה 
₪ מ'  54עובדים בשטחי יהודה ושומרון, בהיקף של עד  PVהלוואה למימון מתקני  -צבר סולאר

 ובשעבוד ראשון, עם פוטנציאל לרכוש מניות באותם המתקנים.
מ' דולר,  23שתתפות בפיתוח מאגר ליוויתן, הלוואה לחברה בקבוצת דלק בהיקף של ה -הלוואת ליוויתן

 עם שעבוד ראשון על הזכויות של דלק במאגר.
לרשות המלווים ₪. מ'  25העמדת אשראי נוסף לחברת קווים עבור מימון אשכול חדש בהיקף  -קווים

יה. ההלוואה אושרה בוועדות וטרם עומדות כריות ביטחון, שעבודים על כלל נכסי החברה ועל זכויות
 נחתמה.

לחברת הליסינג פריים ליס תמורת שעבוד ראשון על רכבי ₪ מ'  40העמדת אשראי בגובה  -פריים ליס
עם ערבות מוגבלת של חברת האם מקבוצת מנור. ההלוואה אושרה בוועדות  70%של  LTV-החברה ב

 וטרם נחתמה
 -קרנות השקעה
גוף המנהל. הקרן הינה קרן השקעה פרטית להשקעה בנכסי נדל"ן בעלי קרן שניה ל - 2בלו אטלנטיק

 פוטנציאל השבחה בתחום המגורים בארה"ב.
קרן השקעות משלימה לקרן הממשלתית הממוקדת בעסקאות מימון המשקיעה  –קוגיטו בי אם איי 

 באמצעות חוב, הון ושילוב של השניים בתאגידים ישראלים.
המנהל הפועלות בתחום מימון פרויקטי נדל"ן למגורים המעניקה שירותי קרן שניה לגוף  -יסודות ב'

 ייזום, חיתום ותפעול השקעות נדל"ן ומהווה אלטרנטיבה למערכת הבנקאית בתחום האשראי הנדל"ני.
קרן שלישית לגוף המנהל המשקיעה בנכסי נדל"ן מסחריים בעלי פוטנציאל השבחה  – IIIאלטו 

 בארה"ב. 
קרן רכישה פרטית העוסקת בהשבחת חברות ישראליות תעשייתיות בוגרות באמצעות ייעול  -IV  טנא 

 תהליכי הייצור והשיווק בהן.
פלטפורמת השקעה בתחום התשתיות, המאפשרת חשיפה לתחום התשתיות בפריסה גלובלית  –פנתאון 

 רחבה באמצעות השקעה ישירה בקרנות תשתיות, עסקאות שניוניות ועסקאות השקעה במקביל.
 והתוכנה. IT-קרן השקעות בחברות טכנולוגיות ישראליות בתחום ה – 3סטייג וואן 
 רות מתחום מדעי החיים. קרן פרטית להשקעה בחב –פונטיפקס 

קרן פרטית להשקעה בנכסי נדל"ן מסחרי במערב אירופה, המתמקדת בהשקעות בנכסים מסוג  -פורמה 
Value Add  וCore.+ 

 
 -קרנות גידור

קרן גידור המשקיעה בחברות ציבוריות ישראליות בינוניות, תוך ניצול הזדמנויות  –אלפא הזדמנויות 
 ונג שורט להשגת תשואה מקסימלית בסטיית תקן נמוכה.מיוחדות בשוק ואסטרטגיות ל

 Event Drivenקרן גידור המתמקדת בשוק המניות הישראלי באמצעות השקעה במניות  -נוקד אקוויטי

Value  .תוך שימוש באסטרטגיות גידור להקטנת התנודתיות בהשקעות 
מקדת בעיקר בהשקעות ערך קרן גידור המשקיעה בנכסים סחירים ברמות סיכון שונות, המת –טוליפ 

 בחברות ישראליות או חברות קשורות לישראל.
קרן גידור המשקיעה בחברות סחירות ישראליות או בעלות זיקה ישראלית. הקרן נוטה  –ספרה 

( בעלות פרופיל סיכון מוגבל עם מרווח 100להשקיע בחברות ערך )לרוב בחברות הנכללות במדד ת"א 
 ביטחון מהותי.
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 -ירותהשקעות יש
Store-do  -  השקעה במניות חברה פרטית אשר מפתחת סוללות ליטיום נטענות בדגש על טעינה

פטנטים  11מהירה עבור יישומים שעבורם הטעינה המהירה הינה פרמטר קריטי. לחברה בסיס של 
 פטנטים בתהליכי אישור. 22מאושרים ועוד 

שהינה שותפות העוסקת בתחום החיפושים, הפיתוח  קרנות המורים העמידו לנאוויטס –נאוויטס 
וההפקה של נפט הלוואה המירה למניות לתקופה של שבע שנים )או בגיוס הון לפי המוקדם( שתשמש 

 לצורך פעילותה השוטפת של השותפות.
IDE –  רכישת אחזקות בחברה הפועלת בתחום תשתיות המים )התפלה(. החברה כוללת נכסים מניבים

 י.ומרכיב יזמ
רכישת אחזקות מיעוט בפרויקט נתיבי הצפון באמצעות שותפות מוגבלת ייעודית. נתיבי  -נתיבי הצפון

 הצפון הינו פרויקט תחזוקת כבישים בצפון הארץ. 
קרנות המורים הגדילו את אחזקתם בחברת אינטגרה אחזקות, חברת השקעות המתמקדת  -אינטגרה

 מיליון דולר. 25שערכה החברה לגיוס בחדשנות במדעי החיים כחלק מסיבוב השקעה 
 

 המשנ ביטוח  .ה
 

 .משנה ביטוח בהסדרי קשורה אינה החברה

 
 אנושי  הון .ו

 החברה עובדי מצבת .1

השוטף של החברה מתבצע באמצעות יו"ר דירקטוריון פעיל )נציג המתמנה על ידי  הניהול

עובדי  6וצוות של המדינה(, מזכיר/מנכ"ל )נציג המתמנה על ידי הסתדרות המורים בישראל( 

כמו כן, החברה נעזרת במספר יועצות בפריסה ארצית לצורך ייעוץ לעמיתים  .מזכירות החברה

במהלך תקופת הדוח לא חלו בנוגע ליציאה לשנת השתלמות ובניית תוכנית ההשתלמות שלהם.

 לפירוט אודות מדיניות התגמול של החברה של החברהשינויים מהותיים במצבת עובדי החברה. 

 דוח עסקי התאגיד. לחלק ד' של  ג'ראה סעיף 

 על הבקרה מחלקת, פנים מבקר, כספיםהחברה נעזרת במיקור חוץ לצורך איוש משרות מנהל 

 על בקרה לעניין יועץ, משפטי יועץ, מידע אבטחת מנהל, מידע מערכות מנהלת, ההשקעות

"ר יו, השקעות ועדת"ר יו התפעול ושירות הלקוחות, ערךמ ,ההשקעות מנהל, הכספיים הדוחות

)עד  חוב פורום רכזת, אכיפה ממונה, { יו"ר וועדת משנה לאשראי28.2.16)עד  אשראי ועדת

 ומתאם( הרגולציה להוראות בהתאם החברה עובד הינו 1.9.2014)מיום  סיכונים מנהל, (28.2.16

 תפעול שירותי ספקי באמצעות נעשה החברה ידי על המנוהלות הקרנות תפעול. ההשקעות

  להלן. כמתואר, חיצוני

 

 השקעות החברה באימונים והדרכה .2

. הממונה והוראות החוק פי על לעת מעת לנדרש בהתאם  עובדיה צוות להכשרת פועלת החברה

 הערכות: הבאים בתחומים החברה לפעילות מהותיים בנושאים הדרכות החברה עורכת זה בכלל

  .אכיפה ותוכנית מידע אבטחת,  חירום לשעת
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 שיווק והפצה  .ז
 

ולא התקשרה לשם כך בהסכמי הפצה או שיווק עם  החברה אינה פועלת לשיווק הקרנות שבניהולה

ביוזמת . ההצטרפות לקרנות נעשית באמצעות המעסיקים או משווקים ו/או יועצים פנסיוניים

 בירורים ומתן שירותים שונים. שם ביצוע העמיתים. החברה עומדת לרשות המעסיקים והעמיתים ל

 שירותים ונותני ספקים .ח
 

  :, כדלקמןשפעילותה תלויה בהם עיקריים ספקים מספר לחברה

 
  מנהל ההשקעות .1

מהבנקים להמשיך בניהול ההשקעות של קופות גמל החל  אשר מנעו עקב מגבלות רגולטוריות, 

על הסכם ניהול השקעות עם חברת מודוס סלקטיב  2010חתמה החברה בסוף שנת  ,9.8.2011 מיום

בשליטת הבנק הבינלאומי, כך שהחל הנמצאת ניהול וייעוץ השקעות בע"מ )להלן: "מודוס"(, 

 , הן קרן המסלול הרגיל והן קרן המסלול המקוצר,, ניהול ההשקעות של הקרנות2011מינואר 

דמי הניהול בגין ניהול ההשקעות בקרן המסלול הרגיל היו  ,םהתבצע על ידי מודוס. לפי ההסכ

דמי ניהול החודשיים בגין כלולים בדמי התפעול המשולמים לבנק הבינלאומי, כמפורט לעיל, ו

לאור )כולל מע"מ(. 0.035%-החלק השנים עשר מ עמדו על המסלול המקוצר  בקרן ניהול השקעות 

פסגות ניירות ערך בע"מ )להלן:"פסגות"(  2011מאוגוסט החל המגבלות הרגולטוריות כאמור לעיל, 

דמי הניהול עם פסגות,  םהסכפי ה לנבחרה למנהלת ההשקעות של שתי הקרנות בניהול החברה. ע

)כולל  מיליון ש"ח לשנה   2סתכמו בסך כולל של ההשנתיים בשלוש שנות ההתקשרות הראשונות 

ברת קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי (  לכלל נכסי הקרנות שבניהול החברה )ובחמע"מ

של  המנוהליםמהיקף הנכסים  0.098%סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע"מ( העומדים על 

 שלוש תום לאחר הבאות בשנתיים כי, עודעם פסגות קובע  ההסכם 31.8.2017ליום  נכוןהקרנות 

 עשר השנים החלק שיעור על החודשיים הניהול דמי יעמדו, כאמור הראשונות ההתקשרות שנות

על אף האמור בהסכם זה ועל פי הסכמות בין  (."ממע)כולל  המנוהלים הנכסים מהיקף 0.015%-מ

"התוספת תוספת ראשונה להסכם עם פסגות )להלן:  14.4.2015החברה לבין פסגות, נחתמה ביום 

הניהול להם (. במסגרת התוספת הראשונה נכללה התייחסות להסכמות ביחס לדמי "הראשונה

 זכאית תהא פסגות, שנתיים ולמשך, להתקשרות הרביעית מהשנה החל תהא זכאים פסגות, לפיהן

בנוסף, במסגרת התוספת התווספו הוראות )כולל מע"מ(.  לשנה ש"ח 2,300,000 בסך ניהול לדמי

 בהתאם להנחיות הממונה על אגף שוק ההון לעניין אבטחת מידע וניהול המשכיות עסקית ובכלל

  פסגות לקיום הוראות לעניין אבטחת מידע והמשכיות עסקית בשעת חירום.זה, התחייבות 

(. "התוספת השנייה"נחתמה תוספת נוספת להסכם ניהול ההשקעות עם פסגות ) 18.6.2015ביום 

הוראות על רקע הנחיות רגולטוריות מטעם הממונה,  במסגרת התוספת השנייה נוספו להסכם

תנים לחברה מנהלת במסגרת מיקור חוץ ובכלל זה, התחייבות פסגות לרמת לעניין שירותים הני

התחייבות נוספת להתאמת מנגנון התגמול של עובדים כן       ( וSLAשירותים ודרישת ביצועים )

 הנותנים שירותים לקרנות מטעם פסגות לעקרונות חוזר אגף שוק ההון העוסק במדיניות תגמול. 
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 1.1.2017החל מיום  לפיה, לפסגות שישולמו הניהול לדמי ביחס פסגות עם להסכמה הגיעה החברה

יישארו דמי  האמור למועד)כולל מע"מ(. עד  ₪ 2,400,000 בסך ניהול לדמי זכאית פסגותתהא 

 עוגנה האמורה ההסכמה"מ(. מע)כולל  לשנה ₪ 2,300,000 של בסךהניהול כפי שהם, היינו,

עד לסוף חודש  תקופת ההסכם ופת הדוח הוארכה. בתקפסגות עם להסכם שלישית בתוספת

 וזאת במסגרת תוספת רביעית להסכם. ללא שינוי במחיר 2018אוגוסט 

 

 

 רותי תפעול יש .2

 : מסלול רגיל –עבור קרן השתלמות למורים וגננות 

באוקטובר  17-ב. זוהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ בדבר תפעול קרן  עםלחברה הסכם 

נחתמה בין הצדדים תוספת להסכם המקורי במסגרתה הותאמו הוראות ההסכם למצב הדין  2012

עם  31.12.2017והשירותים הניתנים על ידי הבנק הבינלאומי בפועל. ההסכם הוארך עד ליום 

מנגנון הארכה אוטומטי לאחר מכן. עוד במסגרת התוספת הותאם שיעור דמי התפעול שמשולם 

 המוערך מהשווי 0.1%בגין שירותי התפעול לשיעור שנתי של  9.8.2011ם לבנק הבינלאומי החל מיו

. בהתאם לחודש אחת משולמים התפעול דמי. בתוספת כהגדרתם המנוהלים הנכסים של

ורמים המתפעלים להתפתחויות בשוק וירידת מחירים בשיעורי עמלות התפעול המשולמות לג

הנהלת החברה להסכמות עם הבנק הבינלאומי, שעוגנו בתוספת  הגיעהבשוק,  יםקופות גמל הפועל

 ביחס, היתר בין(, "השלישית"התוספת )להלן:  30.4.2014נוספת להסכם המקורי שנחתמה ביום 

 אז עד לבנק ששולמה העמלה מן יותר נמוכה שתהא לבנק שתשולם התפעול עמלת לשיעור

המנוהלים סך הכל יחד על ידי החברה וכן )"ח שמיליארד  15: בהיקף נכסים עד הבאים ובתנאים

- חברה מנהלת בע"מ( –ועל ידי קרנות ההשתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 

יחד על  )המנוהלים סך הכל "חש מיליארד 15 מעל נכסים בהיקף. 0.09% הינו התפעול דמישיעור 

חברה  –ידי החברה וכן ועל ידי קרנות ההשתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 

של  הוצאות בסוגי הבנק השתתפותעל  סוכם, כן. 0.065% הינו התפעול דמי שיעור  מנהלת בע"מ(

של השינויים שהוסכמו בין הצדדים ועוגנו במסגרת  תוקפםהחברה המנהלת שהוסכמו מראש. 

 . 1.1.2014ת שלישית להסכם התפעול הנו מיום תוספ

והוראות רגולטוריות מטעם הממונה לעניין שירותים הניתנים לחברה מנהלת  הנחיות רקע על

במסגרת מיקור חוץ, הגיעה הנהלת החברה להסכמות עם הבנק הבינלאומי שעוגנו בתוספת רביעית 

 התחייבויות, היתר ביו, נוספו יתהרביע בתוספת(. "הרביעית"התוספת להסכם המקורי )להלן: 

להתאמת מנגנון התגמול של כן ( ו      SLA) ביצועים ודרישת שירותים לרמת הבינלאומי הבנק מטעם

עובדים הנותנים שירותים לקרנות מטעם הבנק הבינלאומי לעקרונות חוזר אגף שוק ההון העוסק 

 .17.8.2015התוספת הרביעית נחתמה ביום במדיניות תגמול. 
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  מסלול מקוצר: –עבור קרן השתלמות למורים וגננות 

דמי התפעול . הסכם עם בנק מסד בע"מ לתפעול קרן זו לחברההיה  31.12.2013עד ליום 

 סיפק, בנק מסד 2010החל מחודש פברואר  מסך הנכסים. 0.1%המשולמים הינם בשיעור שנתי של 

 בנק מסד ,להסכמות בין החברה בהתאםאת שירותי התפעול לקרן באמצעות הבנק הבינלאומי. 

החל מיום ו 31.12.2013החברה סיימה את התקשרותה עם בנק מסד החל מיום , והבנק הבינלאומי

בגין תפעול הקרנות המקוצרות ישירות אל הבנק  התפעולאת עמלת  החברה משלמת 1.1.2014

המקוצרות החברה הגיעה להסכמה עם הבנק הבינלאומי להכללת הקרנות  הנהלת הבינלאומי.

מהנכסים  0.065%-ל התפעול עמלת ולעדכוןקרנות המתופעלות על ידי הבנק הבינלאומי ה בהגדרת

  הוראות הסכם התפעול והתוספות לו. פי עלוהכל 

 

מקבלת החברה שירותי תפעול שירות לקוחות מחברת נס א. ט. בע"מ  2013 ץמר מחודש החל

 הבינלאומי הבנקבין  להסכםבהתאם  ניתן השירות. באמצעות הבנק הבינלאומי ("נס")להלן: 

 לקוחות שירות מוקד נס תעמיד לפיוהמנהלת,  החברה עם מוקדם בתיאוםוחברת נס, אשר נחתם 

מפקחת ו החברה מייחסת חשיבות גבוהה לרמת השירות, זמינותו ואיכותוועמיתיהן.  הקרנות עבור

 השירות את ולייעל לשפר מנת על שביכולתה ככל ועושהבאופן שוטף על תקינות מתן השירות 

   .לעמיתיה הניתן

 

 חברה מצטטת .3

בעקבות מכרז פומבי להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים -חברת מרווח הוגן בע"מ

, נבחרה חברה חדשה, 2009ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים שערך אגף שוק ההון באוקטובר 

פק שירותים מתן שיעורי ריבית לשערוך נכסים לא סחירים )עד לס 21.3.2011אשר החלה מיום 

  סיפקה את השירות חברת שערי ריבית(. 20.03.2011ליום 

 

 ז'אנותני שירותי ברוקר .4

לקבלת שירותי  ("התחרותי"ההליך )להלן:  הליך תחרותי חברהערכה ה 2015במהלך שנת 

ברוקרים:  11' )קניה ומכירה של ניירות ערך(. במסגרת ההליך התקשרה הקרן עם ברוקראז

' בע"מ )במהלך שנת ברוקארזדש  מיטב, בנק לאומי לישראל בע"מ, אי.בי.אי שירותי בורסה בע"מ

 ממיטב' הברוקראזהתאחדו בתי ההשקעות דש ומיטב והחברה ממשיכה לקבל את שירותי  2013

בנק ירושלים בע"מ, הבנק  בנק דיסקונט בע"מ,, ירות ערך בע"מפסגות ני, (שינוי ללא דש

הבינלאומי לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, אקסלנס 

סכומי  (."רוקרים"הבנשואה שירותי בורסה בע"מ ואופנהיימר ישראל אופקו בע"מ )להלן ביחד: 

  ם למשך תקופה של שלוש שנים.העמלות שנקבעו בהליך התחרותי יעמדו בתוקפ

במהלך תקופת הדוח ערכה החברה התמחרות בין כלל המציעים בהליך התחרותי המתואר לעיל, 

במטרה להפחית את תשלומי העמלות המשולמות בגין קניה ומכירה של ניירות ערך. בתום ההליך   
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)לידר ופועלים סהר(  ביחס לחלק מן הנכסים וכן נוספו שני ברוקרים חדשים בוצעו הפחתות מחיר

 אשר הציעו תנאים מטיבים אל מול ההצעות הקיימות בחברה.

  

 הצבעות באסיפות כלליות .5

 עם חברת "אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ" ההתקשרותסיימה החברה את  2016בפברואר 

הכלליות הנוגעות לניירות ערך  אשר ייצגה את החברה בכל האסיפות ("אנטרופי")להלן: 

לצורך גיבוש המלצות  "כגורם המקצועי"המוחזקים על ידי הקרנות שבניהול החברה ושימשה 

קוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת יבתקנות הפ הצבעה כאמור

פסגות התקשרה החברה עם  עם אנטרופי. עם סיום ההתקשרות 2009-התשס"ט באסיפה כללית(

 באסיפות כלליות הנוגעות לניירות ערך המוחזקים על ידי הקרנות.ניירות ערך בע"מ לצורך ייצוגה 

כגורם מקצועי לצורך גיבוש המלצות הצבעה וכי ממועד סיום  פסגות אינה משמשת כי ,יש לציין

  ההתקשרות עם אנטרופי החליטה החברה לפעול ללא גורם מקצועי. 

 

 

 קבוע רכוש .ט
 

אינה בעלת רכוש קבוע או מתקנים מהותיים כלשהם. להנהלת החברה משרדים בשכירות  החברה

  .משרדי וריהוט מחשובי ציוד הינו הקבוע הרכוש. אביב בתל 8 המלך שאול' רחבבית אמות המשפט, 

 
 

 עונתיות .י
 

בסיס חודשי על ו רק במעמד שכיר הינן רנותאינו מאופיין בעונתיות. ההפקדות לק החברהתחום פעילות של 

עם זאת, עיקר ההצטרפויות לקרן מתבצעות . ועובדי ההוראה רשאים להצטרף לקרנות ההשתלמות בכל עת

. חודשים ספטמבר ואוקטובר חודשים ספטמבר עד דצמבר מידי שנה –ברבעון הראשון של שנת הלימודים 

שנים מיום  6של החשבונות לבשלות לצרכי משיכה עם תום  מאופיינים במשיכות מוגברות עם הגיעם

 .ההפקדה הראשונה או עזיבתם של מורים את מערכת ההוראה עם תום שנת הלימודים

 

 

 

 מוחשיים בלתי נכסים .יא
 

 מידע   מאגרי
 

 המידע. הקרן עמיתי ידי על הנמסרים הנתונים נשמרים במסגרתם אשר רשומים מידע מאגרי  לחברה

 הפרטים ןדכוע תובע הצטרפותם בעת ידם על שנמסר מידע כולל הקרן עמיתי אודות םבמאגרי הצבור

. הדין הוראות פי על מחויבת ממוחשב במאגר אלו פרטים של שמירתם. בקרן חברותם תקופת במהלך

 .עסקיה של השוטף בתפעול החברה את משמשים המידע מאגרי
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 י סיכוןמרגו .יב
 

 
 גורם של ההשפעה מידת  

 המנהלת החברה על הסיכון
 התמודדות דרכי

 השפעה הסיכון גורם הסיכון סוג
 גדולה

 השפעה
 בינונית

 השפעה
 קטנה

 

 
סיכוני 
 מאקרו

 

מצב המשק 
 ותעסוקה

 
 

X  יות במשק ורפורמות בתחום מעקב אחר הפתחו
 החינוך.

 

מעקב אחר התפתחויות השווקים, מגבלות לאפיקי    X סיכוני שוק 
השקעה, פיזור גיאוגרפי השקעה, פיזור בין אפיקי 

 וגידור
סיכוני  

 אשראי
X 

 

בחינה אנליטית מקדימה, מעקב צמוד אחר תיק   
ומינוי מרכז לחובות  החוב, ועדת משנה לאשראי

 בעייתיים
  סיכוני נזילות 

 
X   קביעת מגבלת מינימום נזילות ומעקב אחר

 ההתפתחויות העיסקיות וצפי המשיכות העמיתים.
סיכונים 
 ענפיים 

הגברת 
 תחרות בענף

 X  של   הההתמודדות עם התחרות בתחום פעילות
 , מתבצעת במספר מישורים:החברה
בראש וראשונה  – לחברה ייחודי פעילות תחום

לחברה יש תחום פעילות )יציאה לשנת השתלמות( 
שאינו קיים בשום חברה מתחרה בתחום קופות 

 הגמל.
 באמצעות שיפור שיטות עבודה – תפעולית התייעלות

 .מערכות המיכון ושיפור
החברה מטפחת הון אנושי  – ללקוח השירות שיפור

מקצועי, בעל ידע בתחומי הפעילות של החברה, 
 לצורך מתן מענה יעיל ומקצועי ללקוחות החברה. 

מנהל באמצעות  –התשואות לעמיתים  שיפור
 בהנחיית ועדת וההשקעות.  ההשקעות

 
שינויי  

 רגולציה
 X   ,החברה נערכת בהתאם לשינויי הרגולציה בענף

 לרבות התאמת מערכות מידע.
הנהלת החברה פעלה למתן מענה לקבוצות עמיתים,  X   טעמי הציבור 

 2012חדשים בשנת  בדרך של פתיחת מסלולי השקעה
אשר מתאימים למיטב  )מסלול הלכה ומסלול אג"ח(

 ידיעתה לטעמיהם של אותם עמיתים.
החברה נערכת באופן תדיר להתמודדות עם איומי  X   אבטחת מידע  

סייבר . בחברה יש מנהלת מערכות מידע ומנהל 
אבטחת מידע פעילים והם עובדים בשיתוף פעולה עם 

 אנשי המיכון של הבנק המתפעל ומנהל ההשקעות  
      

סיכונים 
ייחודיים 
 לחברה

תקדימים 
משפטיים 
ורגולציה 

 חדשה

 X   החברה עוקבת אחר ההלכות ורגולציה חדשה
בתחומי פעילותה על מנת להבין את הלך הרוח 
והכיוונים הכלליים אליהם חותרים מצד בתי 

המשפט, המחוקק והרגולטור. מאחר ומטבע הדברים 
מדובר בהתרחשות של אירוע עתידי בלתי ידוע ובלתי 

 ודאי הסיכון האמור אינו בר ניהול .
בשנת הדוח הקודמת החברה סיימה לבצע סקר   X  סיכון תפעולי 

סיכונים תפעולי והיא מצויה בתהליך 
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 גורם של ההשפעה מידת  
 המנהלת החברה על הסיכון

 התמודדות דרכי

 השפעה הסיכון גורם הסיכון סוג
 גדולה

 השפעה
 בינונית

 השפעה
 קטנה

 

 השלמתהפחתת הסיכוים השיוריים הגבוהים.
בחברה קיים ממונה על האכיפה העוסק בהטמעה של   X  סיכוני ציות 

הוראות דין חדשות, ביצוע סקר ציות, בקרה , 
 הדרכה , מעקב ופיקוח.

תלות בספק  
  אחד

X    הקרנות המנוהלות על ידי החברה מיועדות לעובדי
הוראה במעמד של עובדים שכירים. לפיכך, תחום 

וסיית המורים. לפעילותה של החברה תלוי באוכ
 -עיקר ההפקדות מתקבלות ממעסיק עיקרי אחד 

 משרד החינוך. 
      
 

 

הלות והמנ הקרנותהמידע שלהלן בדבר דיון בגורמי סיכון ניתן ביחס לחברה. בנוגע לגורמי סיכון של 

 .הקרנותשל  סקירהעל ידי החברה, ראה פירוט בדוחות 

 

המידע בדבר השפעת גורמי הסיכון שלהלן על החברה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

 . 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

 
 

 
 ם מהותיים והסכמי שיתוף פעולההסכמי .יג

 
החברה אינה צד להסכמים מהותיים שלא במהלך העסקים הרגיל או להסכמי שיתוף פעולה 

 אסטרטגיים.
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 היבטי ממשל תאגידי –' ד חלק
 

 של החברה המנהלת הדירקטורים .א

  

 שנת לידה מספר ת.ז. שם
מען להמצאת 
 כתבי בית דין

 וועדותיוחברות בדירקטוריון 

 חיצוני/ דירקטור
 /תלוי בלתי

 חיצוני דירקטור
  מומחה

בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
 דירקטוריון כשירות מקצועית 

ועדת 
 ועדת השקעות ביקורת

 8שאול המלך  17.12.67 057207706 גבאי אייל
 ת"א

 כן לא כן לא כן

 פסח
 לנדסברג 

30534630 13.6.46 
 8שאול המלך 

 ת"א
 כן לא כן לא כן

 כרמלה
 31.1.41 1479583 קופלד

 12הר חרמון 
 לא לא לא כן כן ק. אונו

 25שבטה  5.7.65 59609420 דוד בן יפה
 קריית גת

 לא לא לא לא כן

 זבולון
 *אורלב

001340900 9.11.45 
א  4מן 

 ירושלים
 כן כן לא כן כן

         

 22.11.57 055002026 שגיא משה
 השקד רחוב
 אמונים מושב

 כן לא לא כן כן

 של מר זבולון אורלב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה וכיו"ר ועדת הביקורת.הוארכה כהונתו של  3.4.2017 ביום* 
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 שם
עובד של החברה, 
חברה בת, חברה 

 קשורה או בעל עניין
 תאריך תחילת כהונה

סיום תאריך 
 כהונה

השכלה והתעסקותו בחמש השנים 
האחרונות והחברות בהן משמש 

 כדירקטור

בן משפחה של 
 בעל עניין

יו"ר הנהלת קרנות  גבאי אייל
 ההשתלמות

כהונה ראשונה 
21.3.2012  

כהונה שניה 
19/8/2015 

 
 
 
 

- 
 
 
 

 

MBA – ,מנהל עסקיםLLB- ,משפטיםBA 
 כלכלה 

נאמן לביצוע הסדר חוב באי.די.בי חברה 
 לאחזקות בע"מ

 מאוחדתיו"ר קופת חולים 
 יו"ר מגוריט ישראל בע"מ **

 חבר דירקטוריון בית התפוצות
 כהונה בחברות פרטיות

 לא

 פסח
 לנדסברג 

מנכ"ל ומזכיר קרנות 
 ההשתלמות

  19/6/1995-דירקטור
 28/6/2005-מנכ"ל

 
- 

 השכלה על תיכונית
 מנכ"ל ומזכיר קרנות ההשתלמות

 לא

 כרמלה
 קופלד

עובדת הסתדרות 
 01/11/1994 המורים

 
- 

MA 
חברת הנהלת הסתדרות המורים, מ"מ 

 יו"ר סניף
 לא

עובדת הסתדרות  דוד בן יפה
 המורים

25/5/2011 
 
- 

BA  
 מזכ"לית הסתדרות המורים

 לא

 זבולון
 2/4/2014 לא אורלב

 
- 

בוגר מכללה להכשרת -השכלה על תיכונית
 מורים

, יו"ר וועדות בכנסת לשעבר חבר כנסת
 ואיש ציבור

 לא

 16/2/2014 עובדת מדינה *ורנר דפנה

 
16.2.2017 

MBA-  ,מנהל עסקיםBA  כלכלה
ותקשורת. רכזת משרדים כלכליים, 

חטיבה כלכלית חשכ"ל, סגנית חשב רשות 
 המים

 לא

 עובד מדינה שגיא משה

- ראשונה כהונה
16/1/2012-16/1/2015 

 החל שנייה כהונה
14/3/2016 

 
- BA  

כלכלה ותקציבים  מינהל"ל ומנהל סמנכ
 במשרד החינוך

 לא

סיימה גב' דפנה ורנר, נציגת מדינת ישראל את כהונתה כדירקטורית וכחברת ועדת הביקורת. החברה  16.2.2017ביום  *

לשם הארכת כהונתה  2016פנתה לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ולרשות החברות הממשלתיות במהלך חודש נובמבר 

 הודיעה הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כי היא אינה מתנגדת להארכת הכהונה. 8.12.2016כאמור. ביום 

נכון ליום אישור הדוחות הכספיים, נתקבלה הירה כי אין בכוונתה לחדש את המינוי. רשות החברות הב יחד עם זאת,

 פנייה מרשות החברות הממשלתיות למינוי מועמדת אחרת.

 ת הכספיים אינו משמש יותר כיו"ר מגוריט ישראל בע"מ.** נכון ליום אישור הדוחו
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 נושאי משרה.ב

 

 

 

 נתינות תפקיד לידה שנת .ז.ת' מס שם
 תאריך
 תחילת
 כהונה

 וניסיון השכלה
שנים  5-עסקי ב

 אחרונות

 בחברה תפקיד
 או קשורה

 עניין בבעל

 עניין בעל
 בןבחברה/ 
 של משפחה

 משרה נושא
 של או אחר
 עניין בעל

 בחברה

 1967 057207706 גבאי  אייל

"ר הנהלת יו
קרנות 

 –ההשתלמות 
התמנה מטעם 

 המדינה

 ישראלית

כהונה 
ראשונה 
21/3/2012     

כהונה שנייה 
19/8/2015 

מנהל עסקים, –
LLB- ,משפטיםBA 

 כלכלה 
*נאמן לביצוע הסדר 
חוב באי.די.בי חברה 

 לאחזקות בע"מ
*יו"ר קופת חולים 

 מאוחדת
ישראל  *יו"ר מגוריט

 בע"מ
*חבר דירקטוריון 

 בית התפוצות
*כהונה בחברות 

 פרטיות

יו"ר הנהלת 
קרנות 

 -ההשתלמות
התמנה מטעם 

 המדינה

 לא

 1946 30534630 לנדסברג פסח
ומנכ"ל  מזכיר

קרנות 
 ההשתלמות 

 ישראלית

-מזכיר
28/11/1999 .

-מנכ"ל
28/6/2005 

 על תיכונית

 ומנכ"ל מזכיר
קרנות 

 ההשתלמות

 לא

בתחום  בכיר 1957 054691670 קליק דני
 הכספים 

 רואה חשבון 31/7/2008 ישראלית
בכיר בתחום 
הכספים ובקר 

 השקעות
 לא

 1956 67584755 מכלו ראובן
 מנהל

 הסיכונים 
 24.2.2010 ישראלית

BA- חברת בעל 
 פיננסיים פתרונות
 "מבע

 לא  סיכונים מנהל

 מנהלת 1955 53265682 רוזנפלד רבקה
 מידע מערכות

 24.2.2010 ישראלית
BA מדעי המחשב-

עובדת בחברת 
 מטריקס

מנהלת 
 מערכות מידע

 לא

 1959 69022093 להט אלי
 פנים מבקר

 על וממונה
 הציבור פניות

 רואה חשבון 10/3/1994 ישראלית
מבקר פנים 
וממונה על 
 פניות הציבור

 לא

אפרת לוי 
 תשובה

 חשבון רואה 25.11.2015 ישראלית חיצוני"ח רו 1973 025049172

 חשבון רואה
)משרד  חיצוני
 לוטרבךורדי, 

 ושות'(

 לא

 "דעו 12.7.11 ישראלית "שיועמ 1965 059756841 שגב ארנון
משפטי  יועץ
 החברהשל 

 לא

 לא אכיפה ממונה חשבון רואה 23.8.2011 ישראלית אכיפה ממונה 1976 033213323 בידה רועי
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 תגמול בחברה המנהלת   מדיניות   .ג

תגמול  אופןקובע כי  ("החוזר"להלן: )מדיניות תגמול בגופים מוסדיים " 2-9-2014חוזר גופים מוסדיים 

נושאי משרה בגופים מוסדיים יגובש בהליך פנימי ויושתת על עקרונות שיאפשרו איזון ראוי בין הרצון 

בנה התגמול עולה בקנה אחד עם טובת לתגמל נושאי משרה על הצלחותיהם לבין הצורך להבטיח שמ

בהתאם להוראות החוזר, . החוסכים ועם האסטרטגיה הכלל ארגונית של הגוף המוסדי לאורך זמן

, בעלי תפקיד מרכזי ועובדים אחרים בגוף מדיניות תגמול של נושאי משרהנדרשת החברה לקבוע 

תגמול תגובש כך שלא מדיניות החוזר קובע כי  .בהתאם לעקרונות המפורטים בחוזר והכל המוסדי,

שאינם עקביים עם יעדיו ארוכי הטווח של הגוף המוסדי ועם מדיניות  תיצור תמריצים לנטילת סיכונים

 ניהול הסיכונים שלו.

 

מדיניות התגמול של החברה קובעת כי עובדי החברה, נושאי המשרה בה ובעלי התפקיד המרכזי 

שכרם נקבע ומעודכן בהתחשב בהיקף וע, ללא רכיב משתנה. שכר על בסיס קב יקבלוהמועסקים כעובדיה 

 , האחריות שהם נושאים בה ובהתאם לקבוע בהסכמי השכר בינם לבין החברה.העבודה שהם נדרשים לו

בהיות החברה חברה מנהלת של קופת גמל ענפית, ללא הון רשום, הפועלת ללא כוונת רווח על בסיס 

מרכזי, מניות בחברה י משרה ו/או לעובדים ו/או לבעלי תפקיד ושאלא יוקצו לנ נקבע כי הוצאות בפועל,

ו בעלי תפקיד משרה ו/אנושאי   הסכמי תגמול עם עוד קובעת מדיניות התגמול, כי ו/או אופציות למניות.

עם זאת, החברה רשאית להעניק מענק  .הכהונה וההעסקהתנאי כחלק מ מענקי פרישה לא יכללו מרכזי

מדיניות התגמול . לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול פרישה באופן חריג וחד פעמי באישור הדירקטוריון

, עובד ובעל תפקיד מרכזי, בשל כהונתם בחברה הינה על בסיס רב שנתי והיא חלה על כל נושא משרה

 בחברה. 

 

"מדיניות תגמול בגופים  31-9-2015וזר גופים מוסדיים פרסמה הממונה את ח 2015באוקטובר  7ביום 

 .חלק מהוראותיו ומתקןבע הוראות משלימות לחוזר וקאשר ( "חוזר התיקון"תיקון" )להלן:  -מוסדיים 

במדיניות התגמול על מנת להתאים את הוראותיה להוראות חוזר  שינויים ערכה החברה ת הדו"חבתקופ

ועיקרם הוא קביעת יחס  30.5.2016ו על ידי דירקטוריון החברה ביום התיקון. השינויים האמורים אושר

 הכפלה מירבי לקביעת תגמול יו"ר הדירקטוריון.
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  :₪()הסכומים באלפי  הניתנים לנושאי המשרה התגמולים פירוט להלן

 

   תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 החברה

תשלום  מענק שכר
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

דמי  ריבית אחר  עמלה
 שכירות

החלק  סה"כ* אחר
המיוחס 

רה חבל
מתוך 

קבוצת 
שליטה 

 )באחוזים(

 אייל גבאי 

 הנהלת"ר יו
 קרנות

 ההשתלמות
)התמנה 
מטעם 

 המדינה(

55% 

- 

359 

- - - - - - - - - 

359 71.6% 

פסח לנדסברג 
(1) 

 מזכיר
"ל ומנכ

 קרנות
 ההשתלמות

100% 

- 

649 

- - - - - - - - - 

649 71.6% 

 קליק  דני
 בכיר

 בתחום
 הכספים

 מיקור
 חוץ

- - - - - - - 824 - - - 
824 71.6% 

 שגב  ארנון
 יועץ

 משפטי
 מיקור
 חוץ

- - - - - 370 -  - - - 
370 71.6% 

 פנים מבקר להט אלי
 מיקור
 חוץ

- - - - - - - 633 - - - 
633 71.6% 

 מכלו ראובן
 מנהל

 סיכונים
 מיקור
 חוץ

- - - - - - - 363 - - - 
363 71.6% 

 רוזנפלד רבקה
 מנהלת
 מערכות

 מידע

 מיקור
 חוץ

- - - - - - - 219 - - - 
219 71.6% 

 מידע נוסף

 אלף ש"ח. 531החזר שכר המשולם להסתדרות המורים בסך  כולל  (1)

צד -מחייבת את קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע"מחברה  (2)

בשנת  .על ידי כל חברה בהתאם ליחס הנכסים המנוהליםהמשותפות, הוצאות בגין חלקה ב קשור

 . 71.6%-אות השכר הינו כשל החברה בהוצ חלקה זתשע"

 מההוצאה. 100%-* מתייחס ל
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 מבקר פנים .ד

 אישיים פרטים
 להט אלי שם

:מתן שירותים במסגרת חברת "להט  31/12/2015עד   כהונה תחילת תאריך

 .בקרה וניהול סיכונים בע"מ

 מתן שירותים במסגרת משרד :1/1/2016 -החל מ " 

RSM  ושות, יעוץ, בקרה וניהול סיכונים שיף הזנפרץ." 

 נחתם הסכם במסגרת היותו שותף  27/11/2000-החל מ(

 (BDOבמשרד 

 10/3/1994 

המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף  של גוף קשור אליה  או החברה של ערך בניירות החזקה

 .הקשור לחברה

 או מהותיים עסקיים קשרים בעל הינו הפנימי המבקר

  אליה קשור גוף עם או החברה עם אחרים מהותיים קשרים

 .אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים עם החברה

בנוסף המבקר הפנימי נותן שירותי ביקורת לגופים אחרים 

 .ובכללם גופים מוסדיים

  :המבקר הפנימי נותן שירותים חיצוניים לחברה חיצוני שירותים נותן/החברה עובד

  מתן שירותים במסגרת חברת "להט  31/12/2015עד:

 .בקרה וניהול סיכונים בע"מ

 מתן שירותים במסגרת משרד :1/1/2016 -החל מ " 

RSM  שיף הזנפרץ ושות, יעוץ, בקרה וניהול סיכונים." 

  מתן השירותים במסגרת משרד "להט  2007החל מיולי

 בקרה וניהול סיכונים בע"מ"

 

 ממונה על תלונות הציבור לה ומחוצה בחברה ממלא שהוא אחרים תפקידים

 
 העסקה היקף

 
, הנימוקים לקביעת היקף זה ומידת מספר שעות בשנה

 גמישותו

 הינו זתשע"היקף שעות העסקת המבקר הפנימי בחברה בשנת 

שעות. היקף השעות נקבע בהתחשב בסקר סיכונים  1,900 -כ

שנערך בחברה והוא נתון לשינויים מסוימים בהתאם לבקשת 

ועדת הביקורת ולהצעות שמעלה המבקר הפנימי בפני הוועדה. 

 ותכל השעות הנ"ל מתייחסות לביקורת המבוצעת בחבר

בשנת תשע"ו בוצעו   ן.שבניהול ובקרנות ההשתלמותת והמנהל

בהיקף  נוסףע"י מבקר  ות ביקורת פנימית נוספיםבקרנות דוח
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שעות על פעילות הבנק המתפעל וכן ביקורת פנימית  700של 

שעות, שבוצעה ע"י הביקורת הפנימית של  1,000בהיקף של 

 מנהל ההשקעות.

למבקר הפנים ניתן סיוע מאת גורמים בחברה, בדרך של מתן  בחברה אחרים גורמים י"ע הפנימי למבקר סיוע

הצגת מסמכים לבקשתו וכיו"ב  ו,הסברים שנדרשו על יד

 יצוין כי לא בוצעה ביקורתכמקובל בתחום הביקורת הפנימית. 

 .פנימית על ידי גורם מהחברה שאינו המבקר הפנימי

היקף עבודתו של מבקר הפנים בתקופת הדיווח  צמצום

 .לעומת תקופת הדיווח האחרונה

 ופה קודמת.לא היה צמצום שעות עבודה לעומת תק

 
                      תגמול

 531  -,התגמול עמד על כ תשע"ובגין תכנית הביקורת לשנת  והיקפו הפנים מבקר של התגמול דרך

 (71.6%-)החלק המיוחס לחברה מההוצאה ₪ אלפי 

 74 עמד על זבגין טיפול בתלונות עמיתים התגמול בשנת תשע

 ₪.אלפי 

 .לא ניתנו למבקר הפנימי ניירות ערך כחלק מתנאי העסקתו   העסקתו מתנאי כחלק ני"ע למבקר ניתנו

 

 להיות שעשויה ההשפעה לשאלת הדירקטוריון התייחסות

 המקצועי דעתו שיקול הפעלת על הפנימי המבקר לתגמול

הדירקטוריון דן ואישר את תגמול מבקר הפנים לאחר שמצא כי 

 .ולמקובל בתחוםהתגמול הינו ראוי ומתאים להיקף הביקורת 

 

 רואה חשבון מבקר .ה

'. ושות לוטרבך ורדי"ח רו ממשרד היא רו"ח אפרת לוי תשובה החברה של תהמבקר החשבון תרוא

 . 25.11.2015הוא  תהחשבון המבקר תשל רוא הכהונת תחילת תאריך

 להלן פירוט השכר הכולל לו זכאי המבקר בשנת הדיווח ובשנת הדיווח שקדמה לה: 

 ותשע" זתשע" 

 סכום 
 (ח"שאלפי )

 סכום
 (ח"שאלפי )

 415 361  ביקורת שירותי בגין שכר
-לביקורת הקשורים שירותים בגין שכר

SOX 

40 43 

 - - מיוחדים מס שירותי בגין שכר
 - - אחרים שירותים בגין שכר

 

צד -בע"ממחייבת את קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת חברה 

בשנת  .על ידי כל חברה בהתאם ליחס הנכסים המנוהליםהמשותפות, הוצאות בגין חלקה ב קשור

 . 71.6%-הינו כ רואה החשבון המבקרחלקה של החברה בהוצאות תשע"ו  
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 דוח הדירקטוריון 

 31.8.2017 שהסתיימה ביום לשנה
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  תוכן עניינים
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 כאמור מידע. 1968-, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח"מידע צופה פני עתיד"דוח הדירקטוריון כולל 

 אשר, עתידיים עניינים או לאירועים המתייחסים ואומדנים הערכות, מטרות, תחזיות, היתר בין, כולל

בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל באמירות כמו  םואינ ודאית אינה התממשותם

חברה צופה ", "החברה מצפה", " החברה מעריכה", "החברה מאמינה", "בכוונת החברה"," החברה "ה

 בוחנת", "החברה מתכננת" וביטויים דומים. 

 

 הנהלת של הסובייקטיבית הערכתה על רק מבוסס והוא מוכחת עובדה מהווה אינו עתיד פני צופה מידע

 ובכללו, זה דוח עריכת במועד בפניה שהיה, כללי מידע ניתוח על, השאר בין, בהנחותיה הסתמכה אשר, החברה

 הכלול המידע של שלמותו או לנכונותו התחייבות בהם ניתנה לא אשר, וסקרים מחקרים, ציבוריים פרסומים

 .עצמאי באופן החברה הנהלת ידי על נבחנה לא ונכונותו, בהם
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 תמציתי של החברה המנהלת וקרנות ההשתלמות שבניהולה אורית .1

  כללי 1.1

 (.  520027251)מס' חברה:  1965התאגדה בישראל כחברה בע"מ בשנת   החברה

המורים בישראל ומדינת ישראל  הסתדרותלתאריך הדוח,  נכוןהחברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 

 מחזיקים באמצעי השליטה בחברה באופן שווה. 

 החברה שבניהול ההשתלמות קרנות 1.2

 קרן – האחתהחברה הינה חברה מנהלת שבניהולה שתי קופות גמל מסוג קרן השתלמות:  1.1.2011מיום  החל

 וגננותהשתלמות למורים  קרן – והשנייה"( הרגיל המסלול)להלן: "קרן  רגיל מסלול וגננות למוריםהשתלמות 

"קרנות  או" או "קרנות ההשתלמות" הקרנות"( )להלן: "המקוצר המסלול)להלן: "קרן  מקוצר מסלול–

 ההשתלמות למורים"(. 

לקרנות ההשתלמות פתוחה  ההצטרפות. הממונה שמנפיק שנתי אישור מתוקף פועלות ההשתלמות קרנות

 לעובדי הוראה בבתי ספר יסודיים וגננות בגני ילדים במוסדות חינוך רשמיים ומורים בפיקוח ממשלתי. 

 

 על והשפעתם העסקית ובסביבתה המנהלת החברה בפעילות והתפתחויות רועיםאי, מגמות .2

 הכספיים הדוחות

תציתי של מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של החברה בתקופת הדוח שיש להם  תאור להלן

 .שבניהולה ההשתלמות וקרנות החברה על עהאו צפויה להיות להם השפ

 ובתעסוקהבמשק  התפתחויות 2.1

התקופה הנסקרת הייתה מאופיינת בהאצה בצמיחה העולמית אשר השפיעה לחיוב על השווקים הגלובליים 

לנשיאות  פוליטיים שעלו הן באירופה והן באסיה. בחירתו של טראמפ-וזאת למרות לא מעט מתחים גיאו

רגולציה. בארה"ב קצב -ארה"ב הציתה ראלי בשוקי המניות על רקע הציפיות לרפורמת מסים ותהליך דה

. 2016( בהרבעון השלישי של Y/Y) 1.5%לעומת  2017( ברבעון השלישי של Y/Y) 2.3%-הצמיחה השנתי האיץ ל

בחודש  4.9%לעומת  2017בחודש אוגוסט  4.4%-במהלך התקופה הנסקרת שיעור האבטלה המשיך לרדת ל

נכון לאוגוסט  1.1%לעומת  1.9%-המקביל אשתקד. קצב האינפלציה השנתי עלה במהלך התקופה הנסקרת ל

לפני שנה. חברי הפד המשיכו להעלות  2.3%לעומת  1.7%-אך אינפלציית הליבה האטה במהלך התקופה ל 2016

לפני שנה.  0.50%-0.25%לעומת  1.25%-1.0%את הריבית במהלך התקופה הנסקרת כאשר זו עלתה לרמה של 

בגזרה הפיסקאלית, הנשיא טראמפ והרפובליקנים הציגו את רפורמת המסים שצפויה לכלול הפחתת מס 

, ריווח והפחתת מדרגות המס ליחידים ועוד. על פי ההערכות, העלות הכוללת של 20%-ל 35%-החברות מ

לך העשור הקרוב באבדן הכנסות ממסים. במהלך התקופה טריליון דולר במה 2.4-התכנית צפויה לעמוד על כ

בתקופה  1.58%לעומת  2.12%שנים של ממשלת ארה"ב עלתה לרמה של  10-הנסקרת, התשואה על אג"ח ל

 7.0%-אל מול סל המטבעות ובפרט ב 1.2%-(. הדולר נחלש במהלך התקופה ב2016המקבילה אשתקד )אוגוסט 

 אל מול האירו

כאשר  2017ברבעון השלישי של  2.5%-( לY/Y) 1.7%-האיצה במהלך התקופה הנסקרת מהצמיחה בגוש האירו 

מדדי מנהלי הרכש ואמון הצרכנים עלו לשיאים שלא נראה מאז ימי טרום המשבר הפיננסי העולמי. שיעור 

 0.2%לעומת  1.5%-. שיעור האינפלציה עלה ל2016באוגוסט  9.9%לעומת  9.0%-האבטלה המשיך לרדת ל

כאשר הפחית את קצב רכישות  2017. הבנק המרכזי עדכן את תכנית ההרחבה הכמותית באפריל 2016וסט באוג

מיליארד אירו. הריבית נותרה ללא שינוי בתקופה הנסקרת  60-מיליארד אירו בחודש ל 80-האג"ח החודשיות מ

ון עמנואל מאקרון . בצד הפוליטי, במהלך התקופה התקיימו בחירות בצרפת בהן עלה לשלט0.0%ברמה של 

אשר אותת על מדיניות כלכלית תומכת עסקים במבט קדימה. בגרמניה, אנגלה מרקל נברה לקדנציה רביעית. 
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 -0.13%לעומת  0.35%-שנים של ממשלת גרמניה עלתה ל 10-בשוק האג"ח האירופאי, התשואה על אג"ח ל

 .2016באוגוסט 

 6.8%-ל 2016( ברבעון השלישי של Y/Y) 6.7%קצב של הצמיחה בסין האיצה במהלך התקופה כאשר זו עלתה מ

כאשר השיפור בפעילות הסחר העולמית וסדרת תמריצים פיסקאליים מצד הממשלה  2017ברבעון השלישי של 

עזרו לתמוך בפעילות הכלכלית. ביפן, המדיניות המוניטארית המרחיבה בשילוב התמריצים הפיסקאליים של 

( לעומת Y/Y) 1.4%-העולמית תרמו לשיפור בקצב הצמיחה אשר עלה ל הממשלה והשיפור בפעילות הסחר

1.1% (Y/Y.ברבעון המקביל אשתקד ) 

$ לחבית ומחיר 52.4-ל 11.3%-בגזרת מחירי הסחורות, מחיר חבית נפט מסוג ברנט עלה בתקופה הנסקרת ב

 $ לחבית. 47.2-ל 5.7%-עלה ב  WTIחבית מסוג

ברבעון המקביל  3.9% ( האטה לעומתY/Y) 3.0%ברבעון השני של השנה על בישראל, קצב הצמיחה השנתי עמד 

אשתקד. נתוני הרבעון השלישי עדיין לא פורסמו. הצמיחה במהלך התקופה הנסקרת נתמכה בעיקר מהצריכה 

. השקל התחזק 2017אוגוסט  4.1%-ל 2016באוגוסט  4.6%-הפרטית ומההשקעה במשק. שיעור האבטלה ירד מ

שקל  3.58-אל מול הדולר ל 5.1%-אל מול סל המטבעות. בפרט, השקל התחזק ב 3.6%-רת בבתקופה הנסק

 שקל לאירו. 4.3אל מול האירו לרמה של  1.3%-לדולר. השקל נחלש ב

 אינפלציה, תקציב  וריבית

בתקופה המקבילה אשתקד.  0.7%-לאחר שירד ב 0.1%-מדד המחירים לצרכן ירד במהלך התקופה הנסקרת ב

 המדיניות את להותיר המוניטרית הועדה ועל פי בנק ישראל, "בכוונת 0.1%נק ישראל נותרה ברמה של ריבית ב

 היעד".  תחום בתוך האינפלציה סביבת את לבסס כדי יידרש הדבר עוד כל, כנה על המרחיבה

וזאת מיליארד ש"ח  333.3סך הכנסות המדינה ממסים )ללא גביית קרן( במהלך התקופה הנסקרת עמד על 

מיליארד ש"ח. סך הגירעון למימון )ללא מתן אשראי נטו(  359.7לעומת הוצאות )ללא מתן אשראי( שעמדו על 

 2.3%מיליארד ש"ח. הגירעון כאחוז מהתוצר הנומינלי עמד במהלך התקופה על  28.4עמד במהלך התקופה על 

 .2.9%ומד על שע 2017בתקופה המקבילה אשתקד ומתחת ליעד הגירעון לשנת  2.2%לעומת 

החודשים שקדמו לרבעון השני של  12-ב התשלומים הסתכם מאזן של השוטף בחשבון העודף -התשלומים  מאזן

מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בעודף  11.6מיליארד דולר, ירידה לעומת  9.9-ב 2017

מיליארד דולר  אשר קוזזה  5.7-ל מיליארד דולר 8.0-בחשבון השוטף נבעה בשל ירידה בחשבון הסחורות מ

 מיליארד דולר.  14.2-מיליארד דולר ל 13.7-בחלקה על ידי גידול בחשבון השירותים שעלה מ

 

 

 ההוןשוק  2.2

 

 תשואות. זר הון שוק והן הישראלי הן ההון בשוק הינו החברה שבניהול ההשתלמות קרנות של השקעותה עיקר

 .הקרנות במסלולי המושגת בתשואה ביטוי לידי באים השונים באפיקים השוק

 המניות שוק

נותר ללא שינוי ותל אביב  125, ת"א 3.2%-ירד ב 35(, מדד ת"א 31.8.2016-31.8.2017במהלך התקופה הנסקרת )

רשמו תשואה כוללת )כולל דיבידנדים( של   DOW JONES-וה S&P500-. בארה"ב, מדד ה17.3%-עלה ב 90

. 24.8%הציג ביצועי יתר עם תשואה כוללת של NASDAQ -בהתאמה במהלך התקופה. ה 22.3%-ו 16.2%

-הצרפתי עלה ב CAC-, וה13.8% -הגרמני עלה ב -DAX, ה12.5%-עלה ב STOXX600-באירופה, מדד ה

 )דולרית(. 25.0%-עלה ב MSCI EM-תעוררים, מדד ה. בשווקים המ18.5%-עלה ב-Nikkei . ביפן, מדד ה18.1%
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 הנגזרים שוק

 31.4-הסתכם ב 35(, מחזור המסחר באופציות על מדד ת"א 31.8.2016-31.8.2017במהלך התקופה הנסקרת )

 35טריליון ש"ח במונחי נכס הבסיס. המחזור בחוזים עתידיים על מדד ת"א  4.485-מיליון יחידות אופציה או ב

מיליארד ש"ח  508-אלף חוזים. בשוק המט"ח הסתכם מחזור המסחר באופציות דולר/שקל ב 17-הסתכם ב

 .1מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס 13.0-במונחי נכס הבסיס. מחזור המסחר באופציות אירו/שקל הסתכם ב

 

הנכסים ועדת השקעות באמצעות מנהל התיקים משקיעה תשומת לב ועוקבת אחר ההתפתחויות בשוק וניהול 

הפיננסים, תוך מתן חשיבות רבה לבחירה סלקטיבית של נכסים במסגרת הגדרות הסיכון שנקבעו. ההשקעה 

נעשית עפ"י ניתוחים מאקרו כלכליים על שוק ההון ועל ענפי הפעילות השונים וכן על בסיס ניתוחים מיקרו 

אביב או בחו"ל. עיקר ההשקעה -לכלכליים של תאגידים ישראלים שמניותיהם רשומים למסחר בורסה לני"ע בת

". עיקר ההשקעה במניות בחו"ל היא 125אביב -במניות בארץ היא במניות הרשומות למסחר במדד "תל

 באמצעות תעודות סל הנסחרות בחו"ל וכן באמצעות תעודות סל הנסחרות בארץ ועוקבות אחרי מדדים בחו"ל.

לא לבצע וועדת ההשקעות החליטה,  ,15%ל  10% להשקעות אלטרנטיביות מלמעט ביצוע העלאה של  התקרה 

האפיק  והשאירה את תמהיל ההשקעות של הקופה באותה רמה כאשר יים במדיניות הצפויה לשנת תשע"חשינו

 לטובת חו"ל.   60%/40% -. עם יחס של כ35%-המנייתי עומד על שיעור של כ

 

המשיכה החברה במאמציה   עודפת על השוק, כחלק מגיוון התיק ומתוך רצון של פיזור ההשקעות וצפי לתשואה

להרחבת השקעותיהם של המסלולים הכלליים כחלק מגיוון התיק ומתוך רצון של פיזור ההשקעות וצפי 

המשיכה החברה במאמציה להרחבת השקעותיהם של המסלולים הכלליים   לתשואה עודפת על השוק,

לקן בתשתיות ו/או מגובות בהתחייבות בהשקעות אלטרנטיביות בלתי סחירות והלוואות מותאמות ח

שנים(  10-20ממשלתית ישירה או עקיפה. ככלל, השקעות בתשתיות מאופיינות בהשקעות ארוכות טווח )

המהוות לדעת ההנהלה וועדת השקעות תשתית לתשואה יציבה לכספי העמיתים ללא קורלציה להתנהגות 

 השקעות לבחון ממשיכה החברה קטסטרופה וכיו"ב. השווקים, וכן בעלות הגנות מטעם המדינה מפני אירועי

 .לעיל האמורים מהטעמים סחירות לא נוספות

 

 

 אג"ח מדינה

במהלך התקופה הנסקרת  0.5% של ירידה נרשמה המדד צמוד באפיק –אג"ח ממשלתיות צמודות מדד 

 .0.6%-ירדו ב( שנים 2-5) והבינוניות 0.6%-ב עלו( שנים 5-10) הארוכות החוב (.  אגרות31.8.2016-31.8.2017)

במהלך התקופה  2.4%באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה עלייה של  –אג"ח ממשלתיות לא צמודות 

 .2.1%-שנים( עלה ב 5-2, וחלקו הבינוני )4.2%-+ שנים( עלה ב5הנסקרת. חלקו הארוך )

 אגח קונצרני

 4.2%-ו 5.7%עם עלייה של  20ותל בונד  ( בלטו מדד תל בונד שקלי31.8.2016-31.8.2017בתקופה הנסקרת )

בהתאמה. מדד תל בונד יתר  4.1%-ו 3.1%ומדד תל בונד תשואות רשמו עליות של  60בהתאמה. מדד תל בונד 

. ברמת המרווחים, נרשמה מגמת התכווצות בכל המדדים. בלטו 0.8%-ומדד תל בונד בנקים עלה ב 2.1%-עלה ב

ומדד  60נ"ב בהתאמה. מדד תל בונד  48-נ"ב ו 34-נד תשואות שהתכווצו בומדד תל בו 20מרווחי מדד תל בונד 

 הון .  בגזרת גיוסי2נ"ב 4-נ"ב בהתאמה. מדד תל בונד יתר התכווץ ב 22 -נ"ב ו 25-תל בונד בנקים התכווצו ב

                                                           
 .ערך לניירות הבורסה אתר 1
 מקור: ביזפורטל 2
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לעומת התקופה  29%ח בתקופה הנסקרת, עלייה של "אג באמצעות ח"ש מיליארד 64.4גייסו  החברות, באפיק

 . 3מקבילה אשתקדה

 
 החברה"ח קונצרניות עדיפה על זו של אגרות חוב ממשלתיות, מאגסיכון הנדרשת  המותאמתר התשואה לפדיון כאש

 באגרות חוב קונצרניות סחירות ולא סחירות  תוך שמירה על עיקרון פיזור סיכונים. ההשקעות את מגדילה

צמודות למדד המחירים ו לא צמודות  הסחירים כוללים בעיקר השקעה באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות החוב נכסי

 .לצרכן

 למשתלמים ונלווים מענקים)תשלומי  בקרן הנדרש התשלומים לצפי מותאם ההשקעות בתיק הנזילים הנכסים היקף

 (.מהקרנות כספים ומשיכות

  
 (, היו כדלקמן:31.08.2016-31.08.2017)בתקופה הנסקרת השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה 

 התקופה הנסקרת 

 11.4%- מדד המניות הכללי

SME  60 -1.8% 

 0.0% 125מדד ת"א 

 -3.2% 35מדד ת"א 

 6.1% מדד אג"ח להמרה

 2.2% אג"ח כללי מדד

 -0.1% מדד המחירים לצרכן

 

 מרכזיות לאחר תאריך הדוחות הכספיים  התפתחויות 2.3

 ישראל

(. הצמיחה נתמכה 2.4%-ברבעון השני )עודכן מעלה מ 2.5%לעומת  4.1%בישראל הצמיחה ברבעון השלישי עמדה על 

לאחר  8.1%-ברבעון הקודם. ההשקעה בנכסים קבועים עלתה ב 6.1%-בצריכה הפרטית לאחר שזו עלתה ב 7.8%מעלייה של 

ברבעון הקודם. עם זאת, בנטרול חברות  7.0%לעומת ירידה של  18.5%-ברבעון הקודם והיצוא עלה ב 11.1%-ב שעלתה

 16.6%-ברבעון הקודם. היבוא עלה ב 4.8%בלבד לעומת עלייה של  0.4%-הזנק ויהלומים, היצוא עלה ברבעון השלישי ב

, שני המדדים 0.3%-ומדד חודש אוקטובר עלה ב 0.3%-ברבעון הקודם. מדד חודש ספטמבר ירד ב 6.3%לעומת עלייה של 

. 0.2%-האינפלציה עלתה ב 2017החודשים האחרונים ועד לאוקטובר  12האחרונים הפתיעו ביחס לציפיות השוק. במהלך 

גביית המסים בחודשים ספטמבר ואוקטובר המשיכה להיות גבוהה מהתכנון על רקע גביה גבוהה מהצפוי ממבצע מיסוי 

מיליארד ש"ח  3.2הדיבידנד. בחודש ספטמבר  נרשם עודף בפעילותה התקציבית של הממשלה בהיקף של מופחת על 

מיליארד ש"ח. העודפים נוצרו בעיקר עקב גבייה עודפת ממבצע מיסוי מס דיבידנד. הגירעון   3.9ובאוקטובר נרשם עודף של 

. במהלך התקופה 2.9%עומד על  2017שנת תוצר כאשר התכנון ל 1.5%החודשים האחרונים על  12-התקציבי עמד ב

שקל  4.14אל מול האירו לרמה של  2.8%-שקל לדולר, וב 3.52אל מול הדולר לרמה של  2.2%-הנסקרת התחזק השקל ב

 לאירו. 

 

 בעולם

ברבעון השני. קצב האינפלציה השנתי  3.1%)במונחים שנתיים( לעומת  3.0%הצמיחה עמד ברבעון השלישי על קצב בארה"ב 

(CPI עמד בחודש אוקטובר על )שיעור בספטמבר.  1.7%לעומת  1.8%בספטמבר, ואינפלציית הליבה על  2.2%לעומת  2.0%

באוגוסט. במהלך התקופה הנסקרת הפד הותיר את  4.4%-בספטמבר ו 4.2%לעומת  4.1%-אוקטובר להאבטלה ירד בחודש 

בתהליך צמצום המאזן. במהלך התקופה הנסקרת,  חלאך החל מאוקטובר ה 1.25%-1.0%הריבית ללא שינוי ברמה של 

                                                           
 מקור: אתר הבורסה לניירות ערך 3



 חברה מנהלת בע"מ-קרנות השתלמות למורים וגננות
 

- 8 - 

. מחיר חבית 2.35%-ל 2.12%-שנים עלתה מ 10 -, והתשואה על אג"ח לאל מול סל המטבעות 1.7%-ב התחזק הדולר

 דולר לחבית. 56.8לרמה של  20.1%-עלה ב WTIנפט מסוג 

 

היקף הרכישות החודשי  2018חל מינואר באירופה הבנק המרכזי עדכן את תכנית ההרחבה הכמותית כאשר הכריז כי ה

מיליארד אירו בחודש שהוא רוכש כיום. בגרמניה, המו"מ הקואליציוני התפוצץ  60מיליארד אירו לעומת  30-צפוי לרדת ל

פרשה מהשיחות על רקע חוסר הסכמות בינה לבין הירוקים ולבין מפלגתה של מרקל בנושאי הגירה   FDPכאשר מפלגת 

פשרויות שעומדות כעת בפני גרמניה הן ממשלת מיעוט או בחירות חוזרות. במהלך התקופה הנסקרת, ואנרגיה. שתי הא

 דולר לאירו. 1.17אל מול הדולר לרמה של  1.6%-האירו נחלש ב

 

באוקטובר. מפלגתו של אבה זכתה ברוב  22-ביפן שינצו אבה הכריז על בחירות בזק לפרלמנט כאשר אלו התקיימו ב

. במקביל הכריז אבה על תכנית תמריצים פיסקאליים חדשה. ההודעה על 2021ה שביצר את שילטונו עד גדול בבחירות מ

-בנובמבר, עלה מדד הניקיי ב 20-הבחירות הציתה ראלי במחירי הנכסים היפניים כאשר מאז ההודעה על הבחירות ועד ל

9.7%. 

 

 הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת  היקף .3

 "ח(:ש)באלפי  נטו, הנכסים היקף

 אחוז השינוי  31.8.2016  31.8.2017     

 %  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח     

 -קרן השתלמות למורים וגננות
 מסלול כללי-מסלול רגיל

13,644,540  12,728,263  7.20 

 -קרן השתלמות למורים וגננות
 מסלול כשר–מסלול רגיל 

330,772  273,883  20.77 
 -וגננותקרן השתלמות למורים 

 מסלול אג"ח-מסלול רגיל
16,488  15,691  5.08 

 -קרן השתלמות למורים וגננות
 מסלול מקוצר

569,792  515,752  10.48 
 -קרן השתלמות למורים וגננות

 מסלול כשר-מסלול מקוצר
10,792  8,481  27.25 

 -קרן השתלמות למורים וגננות
 מסלול אג"ח-מסלול מקוצר

2,332  2,106  10.73 

 7.61  13,544,176  14,574,716     סך הכל

 

 

 הרגיל העסקים ממהלך החורגים/או ו החברה בעסקי פעמיים חד או חריגים אירועים .4

 בשנת הדוח לא אירעו אירועים החורגים ממהלך העסקים הרגיל של החברה

 

 

 כספיים קשיים להצביע העלולים אירועים .5

מנהלת בנאמנות קרנות השתלמות  בתקופת הדוח לא אירעו אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים. החברה

 החברה לא צפויה ענפיות. הוצאות הניהול הנגבות מהעמיתים הינן לפי הוצאות החברה המנהלת בפועל. לפיכך,

 להיקלע לקשיים כספיים. 
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 מהותיות  עסקאות .6

 הקטנה בשיעור השתתפות בעסקהאו  הגדלה היו עסקאות משותפות, השקעות בתאגיד אחר או בתקופת הדוח לא

  או בהשקעה כאמור.

 

 העיקריים ויעדיההאסטרטגיה העסקית של החברה  תיאור .7

מתבצע באמצעות  נותי שירותים במיקור חוץ. תפעול הקרבהתבסס על נותנ נות שבניהולההחברה מנהלת את הקר

 לישראלהבנק הבינלאומי הראשון  – מקצועיים ויציבים מהשורה הראשונה בתחומם ,שני נותני שירותים עיקריים

המשמש כגורם  ,בע"מ ניירות ערךופסגות  ,וזכויות העמיתים נותהמשמש כגורם המתפעל את חשבונות הקר ,בע"מ

. החברה מפקחת באופן שוטף על פעילותם של גופים אלו באמצעות נושאי המשרה נותהמנהל את השקעות הקר

  .ונותני השירות האחרים בחברה

באופן שיבטיח, ככל הניתן, צירוף של רמת תשואה  קרנות שבניהולהה החברה קובעת את מדיניות ההשקעות של

משקיעה מאמצים ותשומת לב ניהולית  . החברהומידת סיכון ההולמים את צרכי העמיתים, בשים לב למאפייניהם

ההשתלמות  נותאגף שוק ההון החלות עליה ועל קר על מנת לקיים באופן קפדני את הוראות החוק, התקנות והנחיות

  .בניהולה, ולוודא קיומו של ממשל תאגידי המתאים לתפקודה כגוף מוסדיש

הגבוהה של השירות והניהול  םרמתבכוונת החברה המנהלת להמשיך ולפעול לטובת העמיתים תוך שמירה על 

להמשיך ולנהל את תיק ההשקעות ע"י  שואפת החברה המנהלת .כפי שהיה בעברשבניהולה,  נותאפיינים את הקרהמ

 .ם המתמחים בניהול איכותי וברמה גבוהה ככל האפשרגופי

 

 הרגיל העסקים ממהלך החורגות תכניות .8

 .החורגות ממהלך העסקים הרגיל בשנה הקרובה תכניותאינה צופה  החברה

 

 בתקופת הדיווח: ושינויים מהותיים פעילותה תוצאות, החברההעסקי של  מצבה .9

 :כספי מצב 9.1

לא למטרות רווח וכל הכנסותיה והוצאותיה  , חברה המנהלת קופות גמל ענפיות, אי לכך החברה הינה החברה

 נזקפות לחשבונות העמיתים.

נכסי החברה הינם בעיקר יתרות חובה של הקרנות המנוהלות בגין דמי ניהול לקבל לכיסוי  התחייבויות החברה  

 אשר עיקרן הן הוצאות לשלם.

 הון עצמי: 9.2

 אותקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל   

מיליון  10, ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה מנהלת יהיה 2012-פנסיה(, התשע"ב  קרן

 עלית.ש"ח. תקנות אלו אינן חלות על החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת גמל מפ

 תוצאות כספיות של החברה המנהלת 9.3

הכנסות החברה נובעות עיקר  ."חש אלפי 20,820: הן 31.8.2017שהסתיימה ביום  לשנההכנסות החברה  סך

וקרן השתלמות )על כל מסלוליה( מסלול רגיל  -מגביית דמי ניהול מעמיתי קרן השתלמות למורים וגננות

 וזאת בגובה ההוצאות שיש לחברת הניהול בפועל .  )על כל מסלוליה(  מסלול מקוצר–למורים וגננות 
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 מקרן הינןש"ח  אלפי 20,131ש"ח כאשר סך של  אלפי 20,820של  לסך הסתכמודמי ניהול בחברה  הכנסות

 למורים השתלמות מקרן הינןש"ח  אלפי 689וסך של  )על כל מסלוליה(  רגיל מסלול -וגננות למורים השתלמות

 .מקוצר מסלול -וגננות

חברה מחייבת את הקרנות המנוהלות על ידה, בהוצאות הניהול כדלקמן: הוצאות שניתן לייחס ישירות לקרן ה

, ובקרנות בין מסוימת, מחויבות במלואן לקרן הרלוונטית. הוצאות שאינן ניתנות לייחוס, מחולקות בין הקרנות

 בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים. המסלולים הפעילים

 :הנהלה וכלליות הלן פירוט הוצאות ל .א

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום       

      2017  2016  2015 

 באלפי ש"ח      
 

  באלפי ש"ח
 באלפי ש"ח

 11,217  11,815    דמי תפעול לבנקים המתפעלים 
 

10,887 

 1,754 שכר ונלוות 
 

1,800 
 

1,633 

 1,996 דמי ניהול  השקעות 
 

1,939 
 

1,926 

 155 צד קשור-דמי ניהול תעודות סל 
 

95 
 

24 

 141 ביטוחים הנהלה 
 

153 
 

184 

 454 דמי גמולים לדירקטורים  חיצוניים וחברי ועדות  
 

533 
 

476 

 130  108  108   הוצאות לחברה מצטטת 

 695  804  801   אחזקת משרדים שכ"ד ותקשורת 

 1,885  1,921    ייעוץ מקצועי ומשפטי 
 

2,182 

 271  262  260    מנהל סיכונים  

 124  131  132    בקר השקעות 

 124  100  157   ניהול מערכות מידע 

 184  193  194   קצין ציות 

 -  -  184    דיוור לעמיתים 

 582  583  586    מיכון מערך ההשתלמות 

 -  -  104    חיתום הלוואות 

 13  16  15    פחת 

 63  52  43    אחרות 

           

 
 

    20,820  19,871  19,498 
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 מקצועי ומשפטיהרכב ייעוץ   .ב

 

 

 פרטים נוספים: .ג

-החברה מחייבת את קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע"מ

צד קשור בהשתתפות בהוצאות המשותפות, בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים על ידי כל חברה. החזר 

בשנת הדוח מקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים  חברה מנהלת בע"מ בגין 

 ש"ח(.אלפי  3,495)שנה קודמת ש"ח אלפי  3,917הסתכם לסך של  פות בהוצאות משותפותהשתת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום       

      2017  2016  2015 

 באלפי ש"ח      
 

  באלפי ש"ח
 באלפי ש"ח

          

 306  287  338   ייעוץ משפטי 

 677  456  457   ביקורת פנים 

 323  256  286    ביקורת חשבונות 

 562  587  590    ניהול כספים 

 207  219  193    ייעוץ מקצועי אחר 

 42  53  57    יועץ סוקס 

 65  27  -    ייצוג באסיפות כלליות 

           

 
 

    1,921  1,885 
 

2,182 
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות

 

 2017באוגוסט  31ליום דוחות כספיים  
 

 
 

 

 

 

 

 תוכן העניינים
 

 

  עמוד

 יםהמבקרהחשבון  ידוח רוא 3

 על המצב הכספי ותדוח 4

 רווח והפסד ותדוח 5

  

 באורים לדוחות הכספיים 6-21
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 על המצב הכספי ותדוח

 

 

  באוגוסט 31ליום     

    2017  2016  

  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח באור  נכסים: 

       

  54  46 4 רכוש קבוע 

  32  -  פיקדון בגין רכבים 

  2,699  3,087 5 חייבים ויתרות חובה 

  333  576 6  מזומנים ושווי מזומנים בבנקים  

  3,118  3,709   סך כל הנכסים

       

  -  - 7  הון

       

       התחייבויות:

  23  17 8  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

  3,095  3,692 9  זכאים ויתרות זכות 

  3,118  3,709   סך כל ההתחייבויות 

        

  סך הכל  ההון וההתחייבויות 
 

 3,709  3,118  

        
 
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 

    2017בנובמבר   27

 תאריך אישור
 הדוחות הכספיים

 הדירקטוריוןו"ר י
 גבאי איילמר 

 מזכיר ומנכ"ל
 מר פסח לנדסברג

בכיר בתחום 
 הכספים

 רו"ח דני קליק
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 רווח והפסד ותדוח
 

      
לשנה שהסתיימה 

 באוגוסט 31ביום 

 

לשנה שהסתיימה 
 באוגוסט 31ביום 

 

לשנה שהסתיימה 
 באוגוסט 31ביום 

      2017  2016  2015 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באור    

          הכנסות

           

 19,008  19,815  20,820  10   דמי ניהולהכנסות מ 

 -  11  הכנסות אחרות 
 

61 
 

495 
           

 20,820    סך כל ההכנסות 
 

19,876 
 

19,503 

      
    

 

     הוצאות
     

      
    

 

 
הוצאות הנהלה 

 20,820  13  וכלליות
 

19,871 
 

19,498 

 -    הוצאות מימון, נטו 
 

5 
 

5 
           

 20,820    סך כל ההוצאות 
 

19,876 
 

19,503 

      
   

  

 -  -  -     רווח לתקופה

      
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 
 2017באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 כללי – 1באור 

החברה מוגבלת  .1965נתאגדה בשנת  חברה מנהלת בע"מ–וגננות השתלמות למורים  קרנות .א
 בערבות ואין לה הון מניות. 

 
רד האוצר בקשה לאישור שינוי מבני להפיכת הגישה החברה למש 2007במהלך חודש אפריל  .ב

החברה מ"קופה תאגידית" ל"חברה מנהלת" )להלן: "השינוי המבני"(. מהלך זה נעשה בהתאם 
 )ו( לחוק קופות הגמל ולחוזרים ונהלים שהוציא אגף שוק ההון בנושא.86להוראת סעיף 

החברה החלה  הון.בהתאם לאישור אגף שוק ה 2010בדצמבר  31השינוי המבני הושלם ביום 
 .2011בינואר  1פעילותה ביום 

 

ניזציה בקופה התאגידית, אשר פוצלה לחברה מנהלת של ורגא-רהכתוצאה מהשינוי המבני בוצע  .ג
ת בנאמנות בידי החברה המנהלת. וההשתלמות( שמנוהל נותת גמל )קרוקופות גמל ולקופ

ית בין החברה המנהלת, בעקבות השינוי המבני נעשתה הפרדה חשבונאית, משפטית ורישומ
 . ןוהתחייבויותיה ןת הגמל, נכסיהונכסיה והתחייבויותיה, לבין קופ

 

ת הגמל ותוקן תקנון ההתאגדות של החברה. ובמסגרת הארגון מחדש, נערך תקנון חדש לקופ .ד
התקנונים אושרו על ידי משרד האוצר ותקנון ההתאגדות של החברה אושר על ידי רשם 

סגרת השינוי המבני השתנה שמה של החברה, אולם מספר החברה לא החברות. יצוין, כי במ
 השתנה.

מנהלת החברה . 2011בינואר  1מיום החברה החלה את פעילותה בפועל במתכונת החדשה החל   
 שתי קרנות כמפורט להלן:

 
אשר מטרתה, מתן אפשרות לעובדי הוראה לצאת  - מסלול רגיל-ננותקרן השתלמות למורים וג

 רשאים להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל בתנאים הבאים: להשתלמות.
 נכללים בהגדרת עובדי הוראה על פי תקנות הקרן.   -
 שליש משרה אם זו עבודתם היחידה. מועסקים בשיעור של חצי משרה ומעלה, או לפחות -
 .שנים 55 -גילם מתחת ל - 
  אחרת. לעובדי הוראה אינם חברים בקרן השתלמות   - 

 
המסלול מיועד למורים אשר מקבלים את שכרם  - מסלול מקוצר-השתלמות למורים וגננות קרן

לקרן השתלמות למורים על פי דירוג עובדי הוראה בכפוף לתקנון הקרן ואינם רשאים להצטרף 
, מורים במשרה חלקית בשנת שבתון 55)בדרך כלל עובדי הוראה מעל גיל  מסלול רגיל-וגננות

 ואחרים(.
 
 לולים חדשיםמספתיחת  .ה

 הלכהפתחה החברה לרשות עמיתיה שני מסלולים חדשים: מסלול , 2012 פברואר החל מחודש
 )מסלול ללא מניות(. ומסלול אג"ח 

 
 דמי ניהול: .ו

על פי תקנון החברה ועל פי מטרותיה, פעילות החברה וכל נכסיה לא יהיו למטרות רווח. אי לכך, 
פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעור המרבי שיקבע בדמי ניהול על  הקרנותאת  מחייבתהחברה 

 על פי הוראות הדין.
 

"הנכסים"( ולהכנסות מאותם נכסים, לא ניתן ביטוי בדוחות הכספיים  –לנכסי הקרנות )להלן  .ז
 .הקרנותשל החברה מאחר ולחברה אין חלק בנכסים, בהכנסות ובהוצאות של 
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 בע"מ  חברה מנהלתהשתלמות למורים ולגננות  קרנות
 
 2017באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 ()המשך כללי – 1באור 

 
מסלול רגיל, -במסגרת הדיונים של החברה מול הממונה נקבע כי קרן השתלמות למורים וגננות .ח

תקבע בתקנונה מנגנון איזון אקטוארי שיבטיח כי הקרן תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתיה. 
בצע הקרן, אחת לתקופה שתיקבע על ידי החברה, בדיקה אקטוארית במסגרת מנגנון זה ת

ובהתאם לתוצאות בדיקה זו, הנהלת החברה תהיה רשאית לבצע שינויים עתידיים בזכויות 
 העמיתים היוצאים לשנת השתלמות החל מהמועד שלאחר השלמת הבדיקה האקטוארית. 

 
 31.8.2013וכן ליום  31.12.2008ם הקרן ביצעה באמצעות אקטואר חיצוני, בדיקות כאמור ליו

אשר הצביעו כי בקרן קיים עודף אקטוארי ועל יכולתה של הקרן לעמוד בהתחייבויותיה כלפי 
כאמור, אשר על בסיסו קיים עודף אקטוארי בקרן,  נערך גם ליום מאזן אקטוארי עמיתי הקרן. 

 . 29.5.2017ון בתאריך דירקטוריואושר ב 31.8.2016
 

 הגדרות:  .ט

 
 וחות כספיים אלה: בד

 

 קרנות השתלמות למורים וגננות חברה מנהלת בע"מ. – החברה .1
 
 -מסלול רגיל, קרן השתלמות למורים וגננות-" קרן השתלמות למורים וגננות – הקרנות  .2

 ."מסלול מקוצר
 

, בתקנות מס הכנסה ובתקנות הפיקוח על  IAS24-כהגדרתם ב – צדדים קשורים  .3
 -גמל( כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, התשע"ב שירותים פיננסיים)קופות 

2012. 
 
 .2010-"עכהגדרתם בתקנות ניירות ערך)דוחות כספיים שנתיים(, התש –עניין  בעלי  .4
 
  .בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מה -  הבנק המתפעל  .5
 
 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  –מדד    .6
 
 . .שוק ההון, ביטוח וחיסכוןרשות  – ההון שוקרשות   .7
 
 .2005התשס"ה,  –חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(  – חוק קופות הגמל  .8

 
 -תשכ"ד ה ,תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( - תקנות מס הכנסה  .9

1964. 
 

יות שאומצו על ידי תקנים ופרשנו -(IFRS -תקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  .10

( והם כוללים תקני דיווח כספי IASBהועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים )

( לרבות פרשנויות לתקנים IAS)  ( ותקני חשבונאות בינלאומייםIFRSבינלאומיים )

( או פרשנויות IFRICדיווח כספי בינלאומי )  אלה שנקבעו על ידי הועדה לפרשנויות של

 (, בהתאמה.SICמתמדת לפרשנויות )שנקבעו על ידי הועדה ה
 

דוחות על השינויים בהון ודוחות  בדברלא ניתן מידע  2017באוגוסט  31ליום בדוחות הכספיים  .י

וזאת בהעדר משמעות למידע זה בשל אופייה השונה של החברה , שהינה  על תזרימי המזומנים ,

 תים.צאותיה נזקפות לחשבונות העמילא למטרות רווח וכל הכנסותיה והו
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 
 2017באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 חשבונאיתמדיניות  - 2באור 

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים

 
 "(IFRS" :הדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן .א

 27. הדוחות הכספיים אושרו לפרסום ע"י דירקטוריון החברה ביום  ונהוכן בהתאם להנחיות הממ

 .2017בנובמבר 

 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה .ב
 

 הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים לאלף הקרוב. 

 השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.

 

 ריכה של הדוחות הכספייםמתכונת הע .ג
 

(. תקנים אלו IFRSתקני  -דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 
 כוללים:

 (.IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים ) .1

 (.IASתקני חשבונאות בינלאומיים ) .2

 (.SICנלאומיים )( ולתקני חשבונאות ביIFRICהבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) .3

 
 .שוק ההון ביטוח וחסכון רשותכמו כן, הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי והנחיות 

 
 בסיס המדידה .ד
 

 .הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית 
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 2017באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 )המשך( המדיניות החשבונאית -2באור 

 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ה

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול IFRS - בהתאם לביניים בעריכת הדוחות הכספיים 

דעת בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים 

 ועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפ

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה 

הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול 

רמים חיצוניים ועל דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על עובדות שונות, גו

 הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.

האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים 

 בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

 

 ניהול הון .ו
 

)הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( 

, ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה 2012-קרן פנסיה(, התשע"ב או קופת גמל 

תקנות אלו אינן חלות על החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת  מיליון ש"ח. 10מנהלת יהיה 

 גמל מפעלית.

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית
 

תקני " -ם הוכנו על בסיס תקני דיווח כספי בינלאומיים וההבהרות להם )להלןהדוחות הכספיי

IFRS"פורסמו ונכנסו לתוקף או הניתנים לאימוץ מוקדם במועד הדיווח השנתי ושעל ר ( אש
 החשבונאית של החברה, וכן בהתאם להנחיות הממונה.  בסיסם נקבעה המדיניות

         
 שווי מזומנים .א
 

 ,קדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצריפלרבות  עות שנזילותן גבוהה, השק יםכוללשווי מזומנים 
שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים 

 .בשעבוד
 
 רכוש קבוע .ב
 

 פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר.
 

שיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים הפחת מחושב ב
 השימושיים בנכס, כדלקמן:

  % 

   

 6-15  ריהוט וציוד משרדי

 33  מיחשוב
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 2017באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 ()המשך מדיניות החשבונאית -2באור 

 
 התחייבויות בשל הטבות לעובדים .ג

 
בחברה קיימות מספר תוכניות הטבה לאחר העסקה. התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי 

 והן מסווגות כתוכניות הפקדה מוגדרות וכן כתוכניות הטבה מוגדרות. לקרנות פנסיההפקדות 
 

 הטבות לעובדים לזמן קצר
 

מי חופשה, הבראה והפקדות לביטוח לאומי הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות, י
 ומוכרות כהוצאות עם מתן השירותים. 

 
 הטבות לאחר פרישה

 
וזאת מחוסר מוצגת לפי שיטת שווי אקטוארי מעביד אינה  -ההתחייבות לסיום יחסי עובד

מחושבת בהתאם להתחייבות לסיום יחסי עובד מעביד  -מהותיות. ההתחייבות לסיום יחסי עובד
פי שמופיעים בהסכמי העבודה ומוצגת כגובה ההתחייבות שאינה כלולה בהפרשות כ ,מעביד

 . ופות גמלוק קרנות פנסיהשוטפות לה
 
 
 הכרה בהכנסות .ד

 
הכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות 

תהוו בגין העסקה ניתנות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שי
 למדידה באופן מהימן.

 
 להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה, הנדרשים להתקיים על מנת להכיר בהכנסה:

 
  הכנסות מדמי ניהול

 
 הכנסות מדמי ניהול נרשמות בעת התהוותן. 

 
 מגזרי פעילות-3באור 

 

פיות. מאחר והחברה מנהלת קופות גמל החברה מנהלת קרנות השתלמות המוגדרות כקופות גמל ענ

קרנות -ענפיות  על בסיס הוצאותיה בפועל, כל רכיבי ההכנסות וההוצאות שייכים למגזר פעילות גמל

 השתלמות.
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 
 2017באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 

 קבוערכוש -4באור 

 

        הרכב: .א 

 סה"כ   מיחשוב  ריהוט וציוד משרדי   

 באלפי ש"ח   באלפי ש"ח  באלפי ש"ח   

 
 עלות

 322   223  99 2015בספטמבר  1יתרה ליום 

 49   49  - תוספות 

 371   272  99  2016באוגוסט  31יתרה ליום  

 12   12  - תוספות 

 (59)   (59)  - גריעות 

 2017באוגוסט  31ום יתרה לי 
 
 99  225   324 

         

        פחת שנצבר 

 293   209  84 2015בספטמבר  1יתרה ליום  

 24   19  5 תוספות 

       גריעות 

 317   228  89 2016באוגוסט  31יתרה ליום  

 20   19  1 תוספות 

 (59)   (59)  - גריעות 

 2017באוגוסט  31יתרה ליום  
 
 90  188   278 

       הערך בספרים    

 54   44  10 2016באוגוסט  31ליום  

         

 46   37  9 2017באוגוסט  31ליום  

         

    33  6-15 : %-שיעורי הפחת ב .ב 
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 
 2017באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 חייבים ויתרות חובה – 5באור 

 באוגוסט 31ליום       

      2017 
 

2016 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 
 קרנות השתלמות למורים תיכוניים, 

 602  611 צד קשור-חברה מנהלת בע"מ-מורי סמינרים ומפקחים

 
 -מסלול רגיל -קרן השתלמות למורים וגננות

 1,294  1,275 צד קשור-ימסלול כלל

 
 –מסלול רגיל  -קרן השתלמות למורים וגננות

 150  171 צד קשור-מסלול כשר

 
 -מסלול רגיל -קרן השתלמות למורים וגננות

 7  7 צד קשור-מסלול  אג"ח

 
  -קרן השתלמות למורים וגננות

 421  642 צד קשור-מסלול כללי-מסלול מקוצר

 
  -קרן השתלמות למורים וגננות

 28  41 צד קשור-מסלול כשר-מסלול מקוצר

 
  -קרן השתלמות למורים וגננות

 10  12 צד קשור-מסלול אג"ח-מסלול מקוצר

 187  228 הוצאות מראש 

 -  100 פיקדון לבית משפט 
         

 2,699  3,087    סך הכל חייבים ויתרות חובה 

 מזומנים ושווי מזומנים – 6באור 
 

 הרכב .א

 באוגוסט 31ום לי      .ב 

      2017 
 

2016 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 208  456 מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית 
 125  120 פקדונות לזמן קצר 
         

 333  576    סך הכל מזומנים ושווי מזומנים 

 

 פרטים נוספים: .ב
המבוססת על שיעורי ריבית המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום המאזן ריבית שוטפת 

 .P-1.58%בגין הפקדות בנקאיות יומיות של 

 
פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים. 

 0.06%בשיעור  31.8.2016וליום  0.06%בשיעור 31.8.2017הפקדונות נושאים ריבית  ליום 
 

  אינם צמודים.המזומנים ופיקדונות לזמן קצר 
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 
 2017באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 

 עצמי ודרישת הון הון – 7באור 
 

 החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 
מנהלת של קופת  לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה

, ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה מנהלת 2012-קרן פנסיה(, התשע"ב  או גמל
 מיליון ש"ח. 10יהיה 

 תקנות אלו אינן חלות על החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת גמל מפעלית.
 

 
 בשל הטבות לעובדים, נטוות ויהתחייב – 8באור 

 
וקופות גמל.  מכוסה בעיקרה על ידי תשלומים לקרנות פנסיה ובדים, נטובשל הטבות לע ההתחייבות

הסכומים שהופקדו כאמור אינם בשליטת וניהול החברה, ולפיכך לא ניתן להם ולהתחייבויות שבגינן הן 
את יתרת ההתחייבות שאינה מכוסה כאמור  קפתביטוי במאזן. התחייבות המוצגת במאזן מש, הופקדו

 לעיל.
 

 
 
 

 זכאים ויתרות זכות – 9באור 

 באוגוסט 31ליום       

      2017 
 

2016 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 2,815  3,256 הוצאות לשלם 
 44  132 שיקים לפירעון והתחייבויות לנותני שרותים 
 132  155 עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת 
 104  149 והבראה  הפרשה לחופשה 
         

 3,095  3,692    סך הכל זכאים ויתרות זכות 
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 
 2017באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 הכנסות מדמי ניהול – 10באור 

 :ההרכב .א
 

 דמי ניהול מצבירה:

 

באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום         

      2017 
 

2016 
 

2015 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

  דמי ניהול מצבירה: 

 

   

 20,131 מסלול רגיל  -קרן השתלמות למורים וגננות 

 

19,186  18,428 

 580  629  689 מסלול מקוצר -קרן השתלמות למורים וגננות 
           

 19,008  19,815  20,820    סך הכל 

 
 
 פרטים נוספים: .ב

 

ניהול לפי הוצאות דמי  רשאית לגבותגמל ענפית  תוקף היותה חברה המנהלת של קופתהחברה מ (1

 .מיתרת הכספים הצבורה בחשבונו של כל עמיתלשנה  2%לשיעור של בכפוף שהוציאה בפועל ו

 
בהוצאות הניהול כדלקמן: הוצאות שניתן לייחס על ידה, החברה מחייבת את הקרנות המנוהלות  (2

הרלוונטי. הוצאות שאינן או המסלול , מחויבות במלואן לקרן מסוימיםקרן ולמסלול ישירות ל

 בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים.ובין המסלולים מחולקות בין הקרנות  ,ניתנות לייחוס
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 2017באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 )המשך(: מדמי ניהול הכנסות – 10באור 

 פרטים נוספים )המשך(: .ב

ביחס ליתרה החודשית הממוצעת שנוכו מחשבונות העמיתים, השיעור האפקטיבי של דמי הניהול  (3

 של הנכסים נטו:

 פרוט לפי מסלולים:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הכנסות אחרות – 11באור 
אשר יצרה החברה בדוחותיה, בעקבות ס שכר בגין הפרשה להחזר מהינן  בשנה קודמת הכנסות אחרות

לצרכי מס ערך מוסף, מסיווג של   מוסד כספי לסיווג של מלכ"ר. שינוי החברות המנהלות שינוי סיווג 
התקבל מרשות המסים  2016במהלך חודש יולי  .1/1/2011הסיווג כאמור, בוצע רטרואקטיבי החל מיום 

 (.14)ראה גם באור ההחזר האמור.
 

 נתונים אודות קרנות ההשתלמות שבניהול החברה - 12באור 

 והעברות תשלומיםתקבולים, מנוהלים,  היקף נכסים .א

באוגוסט  31ליום  
2017  

לשנה שהסתיימה ביום 
 2017באוגוסט  31

 תשלומים  תקבולים  סך נכסים מנוהלים 
 אלפי ש"ח 
      

 894,721  1,472,565  13,991,800 מסלול רגיל-קרן השתלמות למורים וגננות

 38,549  97,804  582,916 מסלול מקוצר-קרן השתלמות למורים וגננות

 933,270  1,570,369  14,574,716 סך הכל
 

באוגוסט  31ליום  
2016  

לשנה שהסתיימה ביום 
 2016באוגוסט  31

 תשלומים  תקבולים  סך נכסים מנוהלים 
 אלפי ש"ח 
      

 838,789  1,436,135  13,017,837 מסלול רגיל-ותקרן השתלמות למורים וגננ

 37,699  87,879  526,339 מסלול מקוצר-קרן השתלמות למורים וגננות

 876,488  1,524,014  13,544,176 סך הכל
 

 

 

 

  באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום 

2015 2016  2017  
 :קרן רגילה    

 מסלול כללי 0.15%  0.15% 0.15%
  מסלול כשר 0.15%  0.15% 0.15%
 מסלול אג"ח 0.14%  0.15% 0.15%
     
 :קרן מקוצרת    

 מסלול כללי 0.12%  0.13% 0.12%
 מסלול כשר 0.13%  0.13% 0.12%
 מסלול אג"ח 0.12%  0.13% 0.12%
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 
 2017באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 )המשך(: ים אודות קרנות ההשתלמות שבניהול החברהנתונ - 12באור 

 והעברות )המשך( תשלומיםתקבולים, מנוהלים,  היקף נכסים .א

 

באוגוסט  31ליום  
2015  

לשנה שהסתיימה ביום 
 2015באוגוסט  31

 תשלומים  תקבולים  סך נכסים מנוהלים 
 אלפי ש"ח 
      

 849,669  1,396,448  12,378,143 מסלול רגיל-קרן השתלמות למורים וגננות

 34,521  78,550  488,230 מסלול מקוצר-קרן השתלמות למורים וגננות
 סך הכל

 
 

12,866,373  1,474,998  884,190 
 

 העברות כספים .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח.אלפי  10,700* כולל העברות בין מסלולים בסך 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח.אלפי  8,581* כולל העברות בין מסלולים בסך 
 

 

 

 

  

לשנה שהסתיימה 
באוגוסט  31ביום 

2017 
  

   באלפי ש"ח  
     *העברות לחברה מגופים אחרים

   11,676  מקרנות השתלמותהעברות 

   11,676  סך כל העברות לחברה
     

     *העברות מהחברה לגופים אחרים
   (215,664)  לקרנות השתלמותהעברות 

   (215,664)  סך כל העברות מהחברה

   (203,988)  העברות, נטו

  

לשנה שהסתיימה 
אוגוסט ב 31ביום 

2016 
  

   באלפי ש"ח  
     *העברות לחברה מגופים אחרים

   8,841  מקרנות השתלמותהעברות 

   8,841  סך כל העברות לחברה
     

     *העברות מהחברה לגופים אחרים
   (130,713)  לקרנות השתלמותהעברות 

   (130,713)  סך כל העברות מהחברה

   121,872  העברות, נטו
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 2017באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 )המשך(: נתונים אודות קרנות ההשתלמות שבניהול החברה - 12באור 

 )המשך( העברות כספים .ב

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ש"ח.אלפי  12,161* כולל העברות בין מסלולים בסך 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות – 13באור 
 הרכב: .א

 
אלפי  745 -2015ש"ח, אלפי  804 -2016)  ש"חאלפי  860בסך הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות מיכון 

 .(ש"ח

  

לשנה שהסתיימה 
וגוסט בא 31ביום 

2015 
  

   באלפי ש"ח  
     *העברות לחברה מגופים אחרים

   12,558  מקרנות השתלמותהעברות 

   12,558  סך כל העברות לחברה
     

     *העברות מהחברה לגופים אחרים
   (125,324)  לקרנות השתלמותהעברות 

   (125,324)  סך כל העברות מהחברה

   (112,766)  העברות, נטו

 באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום       
      2017  2016  2015 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 10,887  11,217  11,815    דמי תפעול לבנקים המתפעלים 

 1,633  1,800  1,754 ר ונלוותשכ 

 1,926  1,939  1,996 דמי ניהול  השקעות 

 24  95  155 צד קשור-דמי ניהול תעודות סל 

 184  153  141 ביטוחים הנהלה 

 454 דמי גמולים לדירקטורים  חיצוניים וחברי ועדות  
 533 

 476 

 130  108  108   הוצאות לחברה מצטטת 

 695  804  801   "ד ותקשורתאחזקת משרדים שכ 

 2,182  1,885  1,921    ייעוץ מקצועי ומשפטי 

 271  262  260    מנהל סיכונים  

 124  131  132    בקר השקעות 
 124  100  157   ניהול מערכות מידע 
 184  193  194   קצין ציות 
 -  -  184    דיוור לעמיתים 
 582  583  586    מיכון מערך ההשתלמות 
 -  -  104    חיתום הלוואות 
 13  16  15    פחת 
 63  52  43    אחרות 

           

 
 

    20,820  19,871  19,498 
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 חברה מנהלת בע"מ  השתלמות למורים ולגננות קרנות
 
 2017באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 המשך -הוצאות הנהלה וכלליות  – 13באור 

 
 פרטים נוספים : .ב

. עד אותו מועד, 2011בינואר  1החלה פעילותה במתכונת שלאחר השינוי המבני ביום  החברה .1

. בנוסף ועל פי המנוהלותירות כהוצאות של הקרנות שולמו ונרשמו יש הנהלה וכלליותהוצאות 

השינויים במתכונת ההתקשרות עם המתפעל החברה נושאת בהוצאות מסוימות אשר בהן נשא 

המתפעל בעבר ואשר מקורן באופי המיוחד של הקרנות ובתפעול שנת ההשתלמות לעמיתים 

 המשתלמים במסלול הרגיל.

ומפקחים חברה  קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינריםהחברה מחייבת את  .2

על  בהתאם ליחס הנכסים המנוהליםהמשותפות, הוצאות השתתפות בב צד קשור-מנהלת בע"מ

מקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים   בשנת הדוח החזר .ידי כל חברה

אלפי ש"ח  3,917 הסתכם לסך של חברה מנהלת בע"מ בגין השתתפות בהוצאות משותפות

 אלפי ש"ח(. 3,495 -2016)

 
 על הכנסה  מיסים - 14 באור

 
" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, מלכ"ר" -ל מ"מוסד כספי" החברהשונה סיווגה של  2015בשנת  א.

בפועל, פועלת החברה  (.1/1/2011שינוי זה נכנס רטרואקטיבי החל מיום הקמתה ) .1975-התשל"ו

לות מהקרנות המנוהלות על ידה, נקבעות כחברה ללא מטרות רווח והכנסותיה מדמי ניהול המתקב

 (.11)ראה גם באור  על פי הוצאותיה בפועל.

 
נחשבים כשומה סופית לפי סעיף  2012דוחות החברה שהוגשו לשנים עד וכולל שנת  -שומות מס ב.

 .לפקודת מס הכנסה ובכפוף לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה 145

 
 וצדדים קשורים בעלי עניין – 15באור 

 

למורים  בקרנות השתלמות באמצעי השליטה יםמחזיקהסתדרות המורים בישראל ומדינת ישראל  .א

 ולגננות חברה מנהלת בע"מ.

 
מאמצעי השליטה/מכוח  25%תאגידים אשר  -צדדים קשורים להסתדרות המורים בישראל .ב

 ההצבעה/מהסמכות למנות דירקטורים מוחזקים על ידי הסתדרות המורים בישראל.

 

מאמצעי השליטה/מכוח ההצבעה/מהסמכות  25%תאגידים אשר  -ורים למדינת ישראלצדדים קש .ג
 למנות דירקטורים מוחזקים על ידי מדינת ישראל. 
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 
 2017באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 

 המשך -וצדדים קשורים בעלי עניין – 15באור 
 

 
 בדבר יתרות, הכנסות והוצאות עם צדדים קשורים: נתונים .ד

 
 :2017באוגוסט  31הרכב ליום  צדדים קשוריםבעלי עניין ו יתרות עם  .1

 

 
 

 2017באוגוסט  31עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים לשנה שהסתיימה ביום  .2
 

 
ש"ח. אלפי 150ת בע"מ בסך * כולל חלקה של קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהל

      

בדבר 
תנאים ראה 

 ביאור

בעל עניין 
וצדדים 

קשורים 
 אחרים

יתרת חוב שוטף הגבוהה  
 שנהתקופה של ביותר ב

 31שהסתיימה ביום 
  באוגוסט

 י ש"חבאלפ  באלפי ש"ח       

 
מסלול -קרן השתלמות למורים וגננות

 1,531  1,453 10 חייבים בגין דמי ניהול-רגיל

 
מסלול -קרן השתלמות למורים וגננות 

 695  695 10 חייבים בגין דמי ניהול-מקוצר

 

 
–קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי 

-חברה מנהלת בע"מ -סמינרים ומפקחים
 611  611 )ב(13 ת בגין השתתפות בהוצאו חייבים

   (126)  )הסתדרות המורים( הוצאות לשלם-זכאים 

      
בדבר תנאים 

 ראה ביאור
בעל עניין וצדדים 

 קשורים אחרים
 

  באלפי ש"ח       

   
 

 

  20,820 10 מדמי ניהולהכנסות  

 

חזר מקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי ה
סמינרים ומפקחים  חברה מנהלת בע"מ בגין 

  3,917 )ב( 13 השתתפות בהוצאות משותפות

 
החזר הוצאות להסתדרות המורים בישראל בגין 

  531  *  שכר מנכ"ל
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 
 2017באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 

 המשך -וצדדים קשורים בעלי עניין – 15באור 
 

 
 המשך:–נתונים בדבר יתרות, הכנסות והוצאות עם צדדים קשורים  .ה

 

 הטבות לאנשי מפתח ניהוליים .3
 
 
 

 
 באוגוסט 31תיימה ביום לשנה שהס 

 
  2017  2016  2015 

 
מס'  

 אנשים
 סכום 

 
מס' 

 אנשים
מס'   סכום 

 אנשים
 סכום 

 אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    
             
             

 1,375  11  1,496  11  1,379  11  *הטבות לזמן קצר 
 4  2  4  1  2  1  הטבות בגין פיטורין

             
             
  12  1,381  12  1,500  13  1,379 

 
 .* כולל תשלומים למנכ"ל/מזכיר, יו"ר, דירקטור חיצוני, נציגים חיצוניים, סמנכ"ל כספים ושירותי חשבות

 
 הטבות לבעלי ענין אחרים .4

 

 תנאי העסקאות עם צדדים קשורים: .ו
 חלק מפעילותה הכספית של החברה נעשה עם צדדים קשורים ובעלי עניין, במהלך העסקים הרגיל

ובמחירי שוק. יתרות שטרם נפרעו לתום השנה, אינן מובטחות, אינן נושאות ריבית וחישובן יעשה 
 31במזומן. לא התקבלו או ניתנו ערבויות בגין סכומים לקבל או לשלם. לשנים שהסתיימו בימים 

, החברה לא רשמה כל הפרשה לחובות מסופקים בגין סכומים 2016באוגוסט  31-ו 2017באוגוסט 
 בל מצדדים קשורים.לק

 . 17לעניין הסכם עם מנהל ההשקעות ראה באור 
 

 באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2017  2016  2015 
 סכום  מס' אנשים  סכום  אנשיםמס'   סכום  מס' אנשים  
 אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    
             

 1,629  1  1,640  1  1,696  1  דמי ניהול השקעות
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 2017באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
   תלויותת יוהתחייבו -16באור 

 
ובות של בנסיבות שפורטו בחוק בגין ח רןמטיל התחייבות על הק 1958חוק הגנת השכר התשי"ח  .א

 לקרנות.מעבידים לעובדיהם שלא סולקו במועדם על ידי העברת כספים 

 

אלפי ש"ח  5,016-כמוערכים בסך  31.8.2017ליום  נותהפרשות לקרבגין מעסיקים  ותחוב יתרת .ב
נמסרו לגבייה באמצעות מתוך חוב זה ש"ח  אלפי 3,411-כשל סך  (.ש"ח אלפי 4,467 -31.8.2016)

 (.ש"חאלפי  3,380- 31.8.2016) עורך דין

 

אלפי ש"ח להבטחת תשלומי שכר  116לחברה התחייבות תלויה במסגרת ערבויות בנקאיות בסך  .ג
 הדירה של משרדי החברה.

 
כנגד החברה, להן יש לא קיימות תביעות עריכת הדוחות הכספיים וליום  2017באוגוסט  31ליום .ד

 . השפעה מהותית על הדוחות הכספיים
 

  עול וניהול השקעות שרותי תפ -17באור 
 

סעיף ח' )ספקים ונותני שרותים( בדוח עיסקי תאגיד של  מידע נוסף ברמת כלל החברה –ג'  חלקראה 
 החברה.


